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Senioren nemen in groten getale deel aan ‘Broodje Brandweer’ 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - De brandweer van Laarbeek 
nam zaterdag deel aan het project 
‘Broodje Brandweer’. Alle inwoners 
van 65 jaar en ouder waren uitgeno-
digd om een lichte lunch te nuttigen 
in de plaatselijke brandweerkazernes. 
Brandweermensen gaven antwoorden 
op zaken die verband houden met 
brandveiligheid. Ruim honderd senio-
ren gaven gehoor aan de uitnodiging. 

Het is om 11.00 uur al erg druk in de 
kazerne van Lieshout. De brandweer-
mensen, die de bijeenkomst leidden, 
hadden niet op zó’n grote belangstel-
ling gerekend vanuit deze kern. Terwijl 
Beek en Donk en Aarle-Rixtel ieder 33 
inwoners mochten begroeten, waren 
er in Lieshout 40 senioren, die de weg 
naar ‘de brandweer’ wisten te vinden. 

Gedurende ‘Broodje Brandweer’ 
werd het een en ander uitgelegd over 
het materieel en de accommodatie. 
Daarna gingen de brandweermannen 

Tom, Peter, Daniel en Hans met de 
bezoekers in gesprek. Er was ook één 
brandweervrouw aanwezig, in de per-
soon van Eefke Kweens. 

Lees verder over Broodje Brandweer 
op pagina 3 in deze krant. 

Een groep senioren krijgt uitleg van de plaatselijke brandweer 

Gemeente Laarbeek presenteert Wmo-beleidsplan: ‘Iedereen doet mee’

“Raad heeft niet zomaar het vertrouwen in Ubachs opgezegd”

Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek - De gemeente Laarbeek 
presenteerde maandag het ‘definitie-
ve concept’ van het Wmo-beleidsplan 
‘Iedereen doet mee’ aan de burgers. 
De inbreng van diezelfde burgers is 
de afgelopen weken vertaald naar een 
beleidsplan dat voor iedereen lees-
baar en begrijpelijk is. Laarbeek is 

hiermee vernieuwend bezig. Burgers 
worden vanaf het allereerste begin 
tot en met de uitvoering betrokken. 
Binnen de gemeente is het beleids-
plan ook integraal opgepakt. 

Plan van de gemeenschap
De inspiratiesessies die plaatsvon-
den in september vormen de basis 
voor het beleidsplan dat er nu ligt. 
Wethouder Joan Briels benadrukt in 

zijn openingswoord: “Het is niet mijn 
plan, of dat van de gemeente; het 
is het plan van de gemeenschap”, 
waarop hij vervolgt: “Ik ben vandaag 
bestuurlijk ongehoorzaam.” De wet-
houder moet het plan namelijk nog 
voorleggen aan het college, de com-
missie en vervolgens aan de raad. 
“Dat doe ik met veel vertrouwen, zij 
zullen misschien accenten aanbren-
gen vanuit hun kennis en expertise, 

maar ik verwacht niet dat er zaken 
geschrapt gaan worden. De bedoeling 
is dat de uitvoering van de plannen 
samen met jullie gebeurt. Vanavond 
worden er niet alleen namen aan de 
projecten gehangen, we stellen hier-
voor meteen middelen beschikbaar. 
Boter bij de vis”, besluit de wethou-
der zijn inleidende woorden. Hij bena-
drukt nog dat deze manier van wer-
ken – samen met de burgers - precies 
de manier is waar het nieuwe college 
voor staat. 

De avond wordt verder aan elkaar ge-
praat en van de nodige humor voor-
zien door de Aarlese cabaretier Marlon 
Kicken. De nodige woordspelingen 
betrekken het publiek bij de presenta-
tie. Af en toe neemt de cabaretier een 
loopje met iedereen. 

Zeven aandachtgebieden
Het Wmo-beleidsplan bestaat uit ze-
ven beleidslijnen, ook wel aandachts-
gebieden genoemd:
• Vrijwilligerswerk toekomstbestendig
• Bouwen aan sociale netwerken
• Informatie en ondersteuning dichtbij
• Zingeving als medicijn
• Gezonde basis
• Zorg voor onze jeugd
• Langer meedoen

Lees verder over het Wmo-beleid op 
pagina 5 in deze krant. 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Vorige week werd be-
kend dat burgemeester Hans Ubachs 
niet aftreedt. Hij koos voor de kant 
van de aanval. Hierbij werden de pij-
len gericht op voormalig wethouder 
Theodoor Biemans. Die schrok zich – 
naar eigen zeggen – kapot. Biemans 
verklaart in een reactie dat hij hoopt 
dat het rapport – waar geheimhou-
ding op rust – snel openbaar gemaakt 
wordt. “Er hebben niet voor niets 14 
raadsleden hun vertrouwen in de bur-
gervader opgezegd”, beargumenteert 
hij.

Tijdens de verklaring van de burge-
meester kwam naar voren dat hij een 
conflict had met voormalig wethouder 
Biemans. “Ik was verontwaardigd. Ik 
snap niet wat ik hiermee te maken 
heb. Het draait niet om het conflict 

dat ik met de burgemeester – volgens 
hem – heb. Het draait om het liegen 
en bedriegen van de burgervader, 
over allerlei kwesties.” Biemans zegt 
niet dat de verklaring van de burger-
vader gelogen is. “Hij verdraait alleen 
een heleboel dingen, bijvoorbeeld het 
Sinterklaasverhaal. Hij heeft inderdaad 
die vergadering voorgezeten. Maar 
daar gaat het niet om. Het gaat om het 
verhaal daaromheen, dat bestaat uit 
leugens en onwaarheden. En mocht 
het echt zo zijn dat hij zich geïntimi-
deerd voelde door mij, dan had ie toch 
allang aangifte daarvan gedaan?”

Biemans gaat zich met zijn fractie - 
PNL – hardmaken om het rapport 
openbaar te maken. “Ubachs zegt 
dat hij van een open bestuurscultuur 
houdt. Als dat zo is, moet hij het rap-
port blootleggen. Wie het dan goed 
leest, snapt waarom de meerderheid 

van de raad hun vertrouwen in hem 
heeft opgezegd. Dit zijn volwassen 
mensen, die allemaal een gedegen 
beslissing hebben genomen. En zo’n 
keuze maak je niet zomaar, dat gaat 
niet over één nacht ijs.”

Komende vrijdag vindt er een over-
leg plaats tussen de gemeenteraad en 
Commissaris van de Koning Wim van 
de Donk. Hoogstwaarschijnlijk komt er 
dan meer duidelijkheid over het wel of 
niet aanblijven van de burgemeester.  

Cabaretier Marlon Kicken zorgde voor een luchtig sfeertje tijdens de presentatie van het Wmo-beleid

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof
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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

Zo rond 1961 – 1962 werden de eerste huizen gebouwd in de Julianastraat. 
Op 29 maart 1966 geeft de gemeente toestemming voor grondverkoop aan 
particulieren bouwers aan de Julianastraat. De Julianastraat  is een onder-
deel van de Oranjebuurt. We hebben immers in Mariahout het Oranjeplein, 
de Wilhelminastraat en de Julianastraat, genoemd naar onze oud Koningin 
Juliana.
Koningin Juliana is geboren op 30 april 1909 en overleden op 20 maart 
1904. Ze was getrouwd met Bernard van Lippe-Biesterveld. Haar ouders 
waren Hendrik van Meckelenburg-Schwerin en Wilhelmina der Nederlan-
den. Zij was koningin van 4 september 1948 tot 30 april 1980. Ze had de 
titels van prinses der Nederlanden, prinses van Oranje Nassau, hertogin van 
Meckelenburg en prinses van Lippe-Biesterveld. 
Eind 1908 maakte minister-president 
Theo Heemskerk bekend dat ko-
ningin Wilhelmina in verwachting 
was. De Organisten waren behoor-
lijk opgelucht, aangezien haar hu-
welijk al jaren kinderloos was. Door 
een levensbedreigende ziekte van 
Wilhelmina in 1902, en een aantal 
miskramen erna, bestond de grote 
vrees dat er geen troonopvolger zou 
komen. In dat geval zou de troon overgaan naar de nakomelingen van Wil-
helmina’s tante, prinses Sofie. De meest genoemde was die van Willem-Ernst 
van Saksen-Weimar-Eisenach, een zoon van een volle neef van Wilhelmina.
In de tweede helft van april 1909 waren er meer dan eens valse geruchten 
dat het kind geboren was, aangezien de baby medio april al verwacht werd. 
Uiteindelijk was de geboorte op 30 april in paleis Noordeinde in Den Haag. 
De melding aan de media werd gedaan door een jonkheer in plechtig Frans. 
De volgende dag werd door de vader in paleis Nooreinde de aangifte voor de 
burgerlijke stand gedaan.
Na enkele weken werden de namen van het prinsesje bekendgemaakt:
Juliana, vernoemd naar Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje.
Louise, vernoemd naar Louise de Coligny, de echtgenote van Willem van Oranje.
Emma, naar Koningin Emma, grootmoeder van moederskant.
Marie, naar Marie van Schwartzburg-Rudolstadt, grootmoeder van vaderskant.
Wilhelmina, naar de moeder.

Henny Bevers – van den Baar
Namens de heemkundekring “’t Hof van Liessent.

JULIANASTRAAT

Laagdrempelige en onafhankelijke 
uitvaartbeurs in Gemert

Advertorial

Gemert - Jan Manders uit Beek en 
Donk, van het bedrijf Rouwkamer op 
Maat en fotografe Marion Jebbink, 
houden op zondag 26 oktober in za-
lencentrum Dientje, Kerkstraat 9 te 
Gemert, een laagdrempelige en on-
afhankelijke uitvaartbeurs.

Uitvaartbeurs Noord-Brabant is ont-
staan vanuit de gedachte dat er in 
zijn algemeenheid te weinig bekend 
is over thema’s als sterven, afscheid 
nemen, rouwen, gedenken en alles 
wat mogelijk is om hierbij te kunnen 
helpen. Op bijzondere en ongedwon-
gen wijze laten ruim 50 ondernemers 
u kennismaken met praktische, ge-
wone en ongewone aspecten die 
de vele facetten rondom een overlij-
den persoonlijk maken. Maar dat is 
niet alles. U vindt er ook informatie 
omtrent het werk van de levensein-
dekliniek, wensambulance Noord-
Brabant, de transplantatie stichting 
en andere bijzondere instellingen. 
Rouwtherapeute Gertie Mooren is 
in de middag aanwezig om u te ver-
tellen over haar bijzondere boek, ‘ik 
zet mijn masker af’. Hierin vertellen 
20 jongeren (14-25 jaar) over hoe zij 
het overlijden van iemand die hen lief 
was, overleefden.

Om 11.00 uur presenteren zich voor 
het zalencentrum diverse bijzondere 

rouwvoertuigen en zal vanuit de 
St. Jans Onthoofdingkerk richting 
Dientje op imposante wijze de New 
Orleans Funeral march ten gehore 
worden gebracht. Aansluitend zal de 
heer van Zomeren, burgemeester van 
de gemeente Gemert/Bakel, de beurs 
officieel openen.
Diverse demonstraties en muzikale 
optredens luisteren de dag op. Thessa 
Koenders gaat ter plekke aan de slag 
en laat zien hoe zij samen met nabe-
staanden een kist maakt, er wordt 
een demonstratie urnen maken ge-
geven en Ger Hendrikx legt uit wat 
thanotopraxie inhoudt. U kunt zien 
hoe een lijkwade wordt gewikkeld 
en diverse uitvaartzangers laten in de 
pub van Dientje van zich horen. 

Kortom, Uitvaartbeurs Noord-
Brabant leeft. Jan Manders en Marion 
Jebbink zijn van mening dat het taboe 
rondom dood gaan moet verdwijnen. 
Teveel mensen durven er niet bij stil 
te staan maar vergeten dat ook zij 
vroeg of laat een afscheid moeten 
regelen. Laat u informeren, ook als 
doodgaan ver weg lijkt.

De uitvaartbeurs vindt plaats op 
zondag 26 oktober van 11.00 tot 
16.00 uur bij Zalencentrum Dientje. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.uitvaartbeursnoordbrabant.nl.

De Sprankel maakt leerlingen 
‘Street- en wereldwise’

Lieshout - Twee belangrijke thema’s 
stonden de afgelopen week cen-
traal op Kindcentrum ‘De Sprankel’: 
duurzaamheid en het milieu. Op de 
Dag van de Duurzaamheid,  vrijdag 
10 oktober, werd allereerst het boek 
‘Mr. Finney en het raadsel in de bo-
men’, voorgelezen aan alle leerlingen. 
Het boek is geschreven door prinses 
Laurentien. 

Het was een goede aanleiding om met 
leerlingen in gesprek gegaan over de 
waarde van de natuur en over’ hoe de 
mensen beter met de aarde om kun-
nen gaan’. Eén manier om het milieu 
te sparen,  is de auto vaker te laten 
staan. Alle leerlingen, die dit nog niet 
deden, komen daarom een week lang 
fietsend of  lopend naar school. Op die 
manier is er ook aandacht voor onvei-
lige verkeerssituaties op weg van en 
naar school.

Om de week leerzaam af te sluiten 
kwam ‘ANWB Streetwise’  afgelopen 
dinsdag speciale professionele ver-
keerstrainingen ‘op maat’ geven.  Met 
speciaal ontwikkelde lesmaterialen,  
zoals elektro- en rijlesauto´s, zebra-
paden, verkeerslichten, opblaasbare 
auto’s en een fietsparcours wordt de 
praktijk zoveel mogelijk nagebootst. 
De leerlingen van de groepen 5 en 
6 leerden  hoelang een remweg van 
een auto is. Groep 7 en 8 moesten, 
met een zware schooltas achterop, 
een parcours fietsen. De groepen 3 
en 4 ondervonden in de sporthal wat 
er gebeurt als kinderen hun autogor-
del niet om doen. De kleutergroepen 
oefenden het oversteken. Daarnaast 
controleerden vrijwilligers van Veilig 
Verkeer Nederland,  Afdeling Lieshout, 
de fietsverlichting van de leerlingen 
van de bovenbouw. 
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vlekkenkampioen
“Help! Mijn kind eet spijkerbroe-
ken!” 

De enige conclusie die ik kan trek-
ken na uitmesten van mijn zoons 
kledingkast. Al weken heb ik tegen 
dit karweitje aan zitten hikken. Zo-
merkleding naar zolder. De herfst is 
al aangebroken. Ik ga met gezonde 
tegenzin aan de slag. Bij het openen 
van de kast, donderen de eens zo 
netjes opgestapelde kleren naar be-
neden. Achterin de kast wat wegge-
propte kleding.  Ik besluit, om me-
zelf niet nog meer te frustreren, de 
héle zooi maar uit de kast te gooien. 
‘Voor de voet’ laat ik alle kleding-
stukken mijn kritische blik passeren.

Na een uur of twee sorteren ont-
staat duidelijk een scheiding. Een 
ieniemienie stapeltje kleding dat er 
wel mee door kan, een grote berg 
twijfelgevallen en een nog grotere 
berg ‘poetstodden’.  Nadat mijn 
zoon met grote weerstand alle twij-
felgevallen heeft gepast, groeit en-
kel de stapel todden.

Mijn blik glijdt over de afgedankte 
kleding. Vooral de spijkerbroeken 
zien er verschrikkelijk uit. Gaten en 
scheuren, gras- en moddervlekken. 
T-shirtjes zijn ‘vrolijk’ gekleurd door 
ei-, chocolade- tomatensoep- en 
spinazievlekken. 

Eikels, stokjes, zand en kiezels ko-
men schoon uit mijn droger, terwijl 
drop grote zwarte plakkerige vlek-
ken geeft. Ik was regelmatig geld en 
mobieltjes uit. ‘Loom’-werkstukken 
deformeren tot honderden kleine 
elastiekjes. Blaadjes en papieren zak-
doekjes verpulveren. “Jongens, haal 
je zakken nou eens leeg!”

De appel valt niet ver van de boom.  
De grootste vlekkenkampioen ben 
ik zelf. Als kind al. Nieuwe gym-
schoenen zaten na één dag vol met 
kauwgom, modder of poep. M’n 
17de verjaardagscadeau, zo’n pas-
telkleurig trainingspak, viel op de 
vette trekhaak van de auto. Tegen-
woordig ben ik niet te beroerd om te 
tuinieren in mijn nieuwste outfitje of 
daarmee chloor in de wc te zetten.

Internet staat vol tips om moeilijke 
vlekken te verwijderen. Ze werken 
helaas zelden. Ossengal, chloor, 
Vanish, afwasmiddel … de vlek-
ken blijven.  Ik klaag mijn nood bij 
de kassière waar ik wederom een 
grote stapel kleding ga afrekenen. 
Lachend geeft zij mij haar ultieme 
vlekkentip. Ik moet bekennen dat 
ik dat vlekkenwondermiddel ook 
regelmatig raadpleeg. Vlekken ver-
dwijnen en het kledingstuk ligt daar-
na meestal gevouwen in de kast. 
Lang leve onze moeders, de echte 
vlekkenkampioenen!

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 
zag je die posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echt-
genote en collega. Bewust gekozen voor baan en moederschap. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

Vervolg voorpagina 

Senioren tonen veel belangstelling voor ‘Broodje Brandweer’

Dit jaar legt de brandweer met het 
project ‘Broodje Brandweer’ tijdens 
de Nationale Brandpreventieweken 
de nadruk op senioren die nog thuis 
wonen. Steeds meer ouderen blijven 
in hun eigen huis wonen. Ze hebben 
dan ook zelf de verantwoordelijkheid 
om hun woning zo brandveilig als 
mogelijk te maken en te houden. Veel 
van de vragen gaan dan ook over de 
brandveiligheid in huis. Automatisch 
komen er vragen over rookmelders. 
De verschillende mogelijkheden van 
deze apparaten worden besproken. 
Vaak worden ze uit gemakzucht uit-
geschakeld, ‘want ze blijven piepen’! 

Mevrouw Bouwdewijns maakt zich 
zorgen over de kundigheid van de 
brandweermensen, maar als ze hoort 
dat er steeds moet worden geoefend 
door de mensen, is ze gerustgesteld.

De heer Cor van Berlo heeft ook pro-
blemen met de rookmelders. Omdat 
die zowel op het net als met batterijen 
zijn aangesloten, komt hij voor een 
oplossing van zijn probleem en “het 
is opgelost”, laat hij weten. Specifieke 
dingen komen ook aan bod. Maria 
Vogels denkt erover om een pellet-
kachel aan te schaffen. Ze wil weten 
welke specifieke eisen er dan aan de 

rookgasafvoer en de brandveiligheid 
worden gesteld. Zij heeft huisjes bij 
haar boerderij om een aantal mensen 
te laten overnachten. In de toekomst 
wil ze het aantal slaapplaatsen mis-
schien uitbreiden, “want daar is ze-
ker behoefte aan binnen Laarbeek”. 
Daarom is ze hier om te vragen welke 
regels daarvoor gelden. 

Als tegen half één nog een paar bezoe-
kers binnenkomen, is de bijeenkomst 
al bijna weer voorbij. Aan de reactie 
van de bezoekers te horen, is de dag 
geslaagd en voor herhaling vatbaar.

Redacteur: Louke Kreemers 

Laarbeek – De Zwarte Pieten kwes-
tie houdt Nederland al weken in 
zijn greep. Na diverse winkels die 
het hulpje van de goedheiligman uit 
hun assortiment gooiden, vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af wat de 
Sinterklaasverenigingen in Laarbeek 
met de kwestie doen. Zij zijn una-
niem: “Wij veranderen niets.”

Discussie 
“Natuurlijk moeten de Zwarte Pieten 
een beetje met de tijd meegaan”, 
vertelt Johan van Bakel, lid van de 
Sinterklaasvereniging Aarle-Rixtel. 
“Bij ons hebben de Pieten al heel 
lang geen roden lippen meer, ook het 
kroeshaar en de oorbellen zijn bij ons 
al lang verleden tijd.” De grote dis-
cussie over de kleur van Zwarte Piet 
begon vorig jaar, toen tegenstanders 
probeerden tegen te houden dat bij de 
intocht in Amsterdam Zwarte Pieten 
zouden meelopen. Kort daarna kregen 
de tegenstanders bijval vanuit de VN, 
een werkgroep deed onderzoek naar 
Zwarte Piet en of deze racistisch is. 

Plezier 
Sindsdien is de discussie in alle hevig-
heid losgebarsten in het land en heb-
ben winkels als HEMA en Albert Heijn 

al gezegd de knecht van Sinterklaas 
uit het assortiment te halen. Beide 
winkels kwamen daar later toch op 
terug. “Cultuurhistorie is cultuurhis-
torie”, stelt Frits Vorstenbosch, lid van  
Sinterklaasvereniging Mariahout. “Het 
is soms goed om dat te veranderen, 
maar niet om deze reden. Bij ons gaat 
het erom dat de kinderen plezier heb-
ben, het is tenslotte een kinderfeest.”

Discriminatie 
“Steden als Rotterdam en Amsterdam 
hebben veel allochtonen”, vertelt 
Gerrit van Kaathoven, lid van het 

Sinterklaascomité in Lieshout. “Het is 
logisch dat daar meer mensen zich ge-
discrimineerd voelen door het idee van 
Zwarte Piet. In  Laarbeek woont maar 
een klein percentage allochtonen, hier 
speelt dat niet. Als ik met mensen uit 
het dorp praat over de kwestie zijn ze 
vaak alleen maar boos en vinden ze 
het te gek voor woorden dat Zwarte 
Piet misschien een andere kleur krijgt.”

Maatregelen 
Voor pakjesavond zal er van de 
Raad van State een uitspraak komen 
over Zwarte Piet, voor nu gaat het 
dan waarschijnlijk alleen nog over 
Amsterdam. Drastische wijzigingen 
kunnen later voor de rest van het land 
gaan gelden. De gemeente Gouda 
neemt nu al voorzorgsmaatregelen 
en zet gele Kaaspieten en geruite 
Stroopwafel Pieten in. “Wij hebben 
al besloten dat we het volgens tra-
ditie doen of we doen het niet”, 
vertelt Robbert Beekmans, lid van 
de Sinterklaaswerkgroep in Beek en 
Donk. “Het is bij ons zwart of niet, we 
vinden het raar om ze plotseling van 
kleur te veranderen.”

Zwarte Pieten in Laarbeek
De vier verenigingen zijn unaniem over 
het feit dat er beter discussie gevoerd 
kan worden over andere dingen die in 
de wereld gebeuren. “Er gebeurt op 
dit moment zoveel verschrikkelijks in 
de wereld, beter maken mensen zich 
daar zorgen om”, zegt Gerrit. De ver-
enigingen weten ook allemaal zeker 
dat er bij de intocht gewoon Zwarte 
Pieten meelopen. “Wij hebben dit jaar 
een klassieke viering”, vertelt Frits be-
slist. “De Pieten hebben allemaal hun 
eigen karakter en eigenschap en juist 
dat maakt ze zo leuk”, vertelt Johan. 

“Tenzij heel Laarbeek op zijn kop zou 
staan en iedereen rode en gele Pieten 
wil, houden wij dit jaar een traditio-
nele intocht”, meldt Robbert. 
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Laarbeekse comités zijn unaniem: “Wij veranderen niets”
Ook dit jaar komen er weer allemaal Zwarte Pieten naar Laarbeek toe 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Frivool wordt het dit jaar.
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Donderdag 16 oktober 20144 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Zaterdag 18 oktober  

18.30 O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering:
Intenties in deze viering voor: Tonnie Mennen-van 
Zon (mged), Hanny van Zutphen-Mennen, Jan van 
den Boom (mged), Mien de Korte-Verbaarschot 
(mged), Martien Roijackers (sterfdag), Elly 
Thijssens-van de Wijdeven, Rudi Ubben (jrgt).

Zondag 19 oktober

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Dames-, en herenkoor
Intenties in deze viering voor: Christ en Antoine 
van Bommel, Overleden familie Vergroesen–
Ravensloot, Overleden ouders Biemans–van der 
Heijden,
Overleden ouders Jan en Truus van Dijk–de Vries 
(verj. vader/Hakendover), Martien van der Linden, 
Ben Loomans, Wim van Seggelen (sterfdag), Mia 
Peeters-Barents (KBO), Henk van Duppen (kosters), 
Bijzondere intentie, Voor vervolgde christenen in 
Vietnam, Tot welzijn van de parochie.

09.30 uur Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan Gilsing (jrgt), 
Jan Aalders (mged), Harrie van Lankvelt, Rochus 
Martens (mged), Jan Swinkels (mged), Maria van 
de Ven-van den Heuvel en zoon Peter, Petrus Slaats 
en Hélène Slaats-Lammers, uit dankbaarheid (geb. 
kleinkind).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkerk
Intenties in deze viering voor: Clemence van 
Schijndel-Luijben, Hetty Maas-Willems, Karel 
Jespers Jan en Miet zijn ouders en Marja zijn 
zus, Jan en Sjaan Heesakkers-van de Ven, uit 
dankbaarheid.

Maandag 20 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 21 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 22 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 23 oktober

Geen viering

Vrijdag 24 oktober

Geen viering

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

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

Parochie 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
olvpres1@onsmail.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

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

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart kan men 
bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

KERKBERICHTEN

Agenda 
18 - 24 oktober 2014

Daarop sprak Hij tot hen:
‘Geeft dan aan de keizer 
wat de keizer toekomt, 

en aan God 
wat God toekomt.’

Werken aan herstel, gesteund 
door ‘Zelfhulp’
Laarbeek – Ben Rooijakkers, de bege-
leider van zelfhulpgroep ‘Contactgroep 
Laarbeek’, houdt op dinsdagavond 
21 oktober, de maandelijkse vrije in-
loopbijeenkomst voor ervarings- c.q. 
lotgenoten. De toegang is gratis en 
aanmelding vooraf is niet nodig. Deze 
avond wordt gehouden van 20.00 tot 
22.00 uur in het Ontmoetingscentrum, 
Otterweg 29 te Beek en Donk,

De avond is bedoeld voor mensen die 
zelf of als verwanten te maken hebben 
(gehad) met aandoeningen als lang-
durige stress, overspannenheid, burn-
out, verlies van eigenwaarde, onbalans 
in draagkracht/draaglast en/of sociale 
problemen. Zelfhulp bestaat uit geza-
menlijke, vrijwillige activiteiten van 
deelnemers (o.a. uitwisseling van per-
soonlijke ervaringen, tips en trucs) en is 

gericht op herstel en het beheersen en/
of overwinnen van de ervaren proble-
matiek. Het doel van deelnemen aan 
een zelfhulpgroep is bereiken van een 
verbetering in de persoonlijke levens-
omstandigheden op basis van gelijk-
waardigheid, eerlijkheid, geloofwaar-
digheid, respect, begrepen worden 
en wederzijdse steun. Zelfhulp maakt 
ervaren beperkingen hanteerbaar, (h)
erkenbaar en laat mensen voelen dat 
zij er mogen ZIJN. Zelfhulp doe je zelf, 
maar je hoeft het nooit alleen te doen.

Wil men meer informatie over lotgeno-
tencontact, informele ervaringsuitwis-
seling of zelfhulpgroepen, neem dan ge-
rust contact op via tel. 06–51915657 of 
via contactgroeplaarbeek@gmail.com.
Kijk ook eens op de 
www.zelfhulpverbindt.nl.

Beek en Donk – Dankzij de inzet van vele 
muziekgezelschappen heeft de Stichting 
MuziektuinPodium het seizoen op 21 
september succesvol kunnen afslui-
ten. Ook volgend jaar organiseert de 
Stichting MuziektuinPodium optredens 
in de Muziektuin van Beek en Donk. 

Het aantal concertzondagen wordt 
uitgebreid naar 8 met telkens drie op-
tredens van maximaal 1 uur. Stichting 
MuziektuinPodium nodigen alle muziek-
gezelschappen hierbij uit in te schrijven 
voor het seizoen 2015. Vanaf heden 
hanteren zij een nieuwe manier van in-
schrijven. Voor meer informatie over de 

geplande datums en de nieuwe manier 
van inschrijven, kan je terecht op de 
website www.muziektuinpodium.nl.

De inschrijvingstermijn sluit op 1 de-
cember 2014. Begin januari ma-
ken zij het programma voor 2015 
bekend.

Inbrekers stelen koperen goten Sint Servatius kapel
Lieshout - Onlangs heeft het Sint 
Servatius Gilde uit Lieshout bezoek ge-
had van inbrekers die het gemunt had-
den op de koperen goten van de Sint 
Servatius kapel. Niet alleen werd de goot 
meegenomen, maar ook een aantal dak-
pannen moesten het ontgelden. Dit was 
nu al de derde keer. 

Het stichtingsbestuur heeft nu besloten 
om de koperen goot te vervangen voor 
een zinken. Dit doet enigszins afbreuk 
aan de kapel, maar het bestuur ziet geen 
andere mogelijkheid. Ook de vrijwilli-
gers die zorg dragen voor de kapel heb-
ben hier begrip voor. Het Gilde heeft de 
kapel gebouwd voor de bevolking van 
Lieshout en Mariahout, uit dankbaar-
heid voor de vele steun die ze mochten 
ontvangen bij de reactivering. Dank zij 
de vele giften trad het Gilde in 1981 

tijdens het 12,5-jarig ambtsjubileum 
van Burgemeester Piet van Hout, met 
13 geüniformeerde naar buiten. Heden 
ten dagen telt het Gilde een kleine 30 
geüniformeerde. De kapel die gebouwd 
is op het Ginderdoor, tussen Lieshout en 
Mariahout, is op 16 november 1996 door 
Bisschop ter Schure in gezegend.

De stichting Sint Servatius Kapel heeft 
destijds bewust gekozen voor die plek 
op het Ginderdoor. Ten eerste, vroeger 
heeft er daar ook een kapel gestaan, Ten 
tweede, de leden van het Sint Servatius 
Gilde komen uit Lieshout en Mariahout. 
Vele mensen hebben in de loop der jaren 
een kaarsje aangestoken bij Sint Servatius 
of Maria, zo ook het bestuur, in de hoop 
dat de boeven de kapel met rust laten, 
zodat iedereen nog in lengte van jaren 
kan genieten van deze mooie kapel.

Kapel op het Ginderdoor

Brandwonden Stichting haalt in Lieshout en Mariahout €1.587,22 op

EHBO Lieshout start nieuwe cursussen 

Laarbeek/landelijk – Meer dan 
50.000 vrijwilligers hebben in de 
week van 5 t/m 11 oktober landelijk 
gecollecteerd voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. Ook in 
Lieshout en Mariahout gingen de 
collectanten langs de deuren. En met 
succes. Gezamenlijk werd een bedrag 
van €1.587,22 opgehaald. 

De opbrengsten van de collecte stelt 
de Brandwonden Stichting in staat om 
haar werk voor mensen met brand-
wonden voort te zetten. Ernstige 
brandwonden kunnen je hele leven 

op zijn kop zetten. Het medische tra-
ject, met tientallen operaties, duurt 
soms jaren. Daarnaast zijn er de ver-
werkingsproblemen van het vaak trau-
matische ongeluk. En tot slot zijn het 
vooral de ontsierende littekens die het 
leven van brandwondenslachtoffers 
moeilijk maken. Mensen met brand-
wonden worden vaak nagestaard, ge-
meden en soms niet voor vol aange-
zien. Daar moeten zij mee leren leven. 
De Brandwonden Stichting helpt hen 
daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de 
Nederlandse Brandwonden Stichting 
haar strijd tegen deze littekens. Dit doet 
zij op drie fronten: het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren van de 
behandeling (door onderzoek) en het 
bevorderen van de psychosociale na-
zorg en begeleiding. Dankzij de collec-
te kan de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar activiteiten voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecteorgani-
sator dankt de Brandwonden Stichting 
alle collectanten en gulle gevers in 
Lieshout en Mariahout voor hun bij-
drage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Lieshout - Een flinke wond, verstik-
kingsgevaar, een hartaanval maar ook 
kleinere ongevallen zijn schrikken. Het 
kan er allemaal gebeuren, op het werk, 
de speelplaats of tijdens het sporten. 
Weet jij wat je moet doen in zo’n situ-
atie? 

In ongeveer 15 lessen wordt deelnemers 
wegwijs gemaakt in het herkennen van 
letsels, maar ook de kenmerken van 

lichamelijke aandoeningen zoals hart-
falen, beroerte of suikerziekte worden 
geleerd, en wat dan de eerste hulp is. Bij 
voldoende belangstelling begint de cur-
sus Eerste Hulp op woensdag 29 okto-
ber in het Dorpshuis in Lieshout. Er zijn 
al diverse aanmeldingen binnen, maar 
er zijn nog enkele cursisten nodig om 
de cursus door te laten gaan. De cursus 
is inclusief reanimatie en het bedienen 
van een AED. Voor deze cursus is geen 

specifieke vooropleiding vereist, ieder-
een vanaf 15 jaar kan zich aanmelden. 
Soms is het mogelijk dat de zorgverzeke-
raar een groot deel van de kosten van de 
cursus vergoed, dat loont om het even 
na te vragen bij de eigen verzekering. 

Belangstellenden kunnen voor nadere 
inlichtingen contact opnemen met Dinie 
van Geffen, tel. 0499-421566 of via 
mail: ehbolieshout@hetnet.nl.

Inschrijving MuziektuinPodium 2015
Foto van een eerdere MuziektuinPodium

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Hollandse Aardbeien 

        per doos 1.99
Kaki's      2 stuks  1.29

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Mandarijnen  per kilo  1.79
Bospeen    per bos  0.99

Roerbak Bali

1 + 1 gratis

Aardappels Frieslanders 

per zak  0.99

Ruimte voor Moreeshof Lieshout

‘Wmo is ver-van-mijn-bed-show’

Laarbeek – Bezwaren tegen het be-
stemmingsplan Moreeshof in Lieshout 
zijn door de Raad van State ongegrond 
verklaard. “Hiermee is de weg vrij om 
te starten met de ontwikkeling van 
deze belangrijke plek in het centrum 
van Lieshout”, zegt de blije wethouder 
Frans van Zeeland.

Het onherroepelijke bestemmingsplan 
Moreeshof biedt nu definitief de moge-
lijkheid om op het huidige parkeerter-
rein, aan de achterzijde van het voor-
malige gemeentehuis in Lieshout, een 
woongebouw te realiseren. Dit woon-
gebouw is bestemd voor de huisvesting 
van kinderen en jongvolwassenen met 
een verstandelijke beperking. Het gaat 
om 12 zogenaamde intramurale groeps-
woningen en 12 extramurale apparte-
menten. Het gebouw wordt gerealiseerd 
door Woningstichting Laarbeek. De zorg 
wordt geleverd door de Stichting ORO.

Het bestemmingsplan voorziet niet al-
leen in de mogelijkheid om een woon-
gebouw te realiseren, maar ook in de 
aanleg van voldoende parkeerplaat-
sen. Binnen en rondom het plangebied 
worden 88 parkeerplaatsen aangebo-
den. Een belangrijk deel van deze par-
keerplaatsen wordt nieuw aangelegd. 
Het project heeft namelijk niet alleen 

betrekking op de bouw van een zorg-
complex, maar ook op de herinrichting 
en revitalisering van het omliggende 
gebied. 

Partijen (gemeente, Woningstichting 
Laarbeek, ORO en de ouders van de 
toekomstige bewoners) geloven in de 
geschiktheid van deze locatie voor de 
huisvesting van bewoners met een be-
perking. Op loopafstand van het cen-
trum kunnen ze - onder begeleiding - 
optimaal participeren in de samenleving. 
Wethouder Frans van Zeeland: “Met de 
realisatie van dit complex kunnen we 24 
Laarbeekse kinderen een ‘tweede thuis’ 
geven en dat is een goede ontwikke-
ling.”

De ouders van de kinderen met een 
verstandelijke beperking wachten al erg 
lang op een geschikte huisvestingsloca-
tie in Laarbeek. Hun geduld is de laatste 
jaren op de proef gesteld. Aan die on-
duidelijkheid lijkt nu een einde te ko-
men. “In verschillende bestuursperioden 
was er unaniem draagvlak voor dit plan. 
Ik heb begrip voor de bezwaarmakers en 
hun belangen, maar ben blij dat de Raad 
van State bevestigt, dat met dit bestem-
mingsplan het algemeen belang gediend 
is”, zegt wethouder Van Zeeland.  

Vervolg voorpagina

Wmo-beleidsplan Laarbeek gepresenteerd
Peel 6.1
Er worden wat kritische kanttekeningen 
geplaatst bij het beleidsplan. Een enke-
ling vindt dat het uitgebreider zou moe-
ten zijn. Een ander wil verwijzing naar 
Peel 6.1. Daar is wethouder Briels heel 
duidelijk in: ”Dat gaan we niet doen. Dit 
is het plan van de Laarbeekse gemeen-
schap en dat willen we ook zo houden. 
We gaan alleen naar 6.1 voor zaken die 
we niet lokaal kunnen regelen.”

Projecten
Elke beleidslijn is uitgesplitst in een 
drietal projecten. Door middel van drie 
stickers die iedereen krijgt, wordt er een 

prioritering gemaakt in de projecten. Op 
de vraag van een van de aanwezigen, 
wie dat allemaal moet gaan doen, is het 
antwoord van Marlon Kicken: “Jullie.” 
Tijdens het gelach dat daarop volgt, 
merkt hij terloops op: “Ik heb de sleutel 
van de deur!” En zo gaat het gemoede-
lijk verder. Ondertussen hebben diverse 
mensen zich opgeworpen als kartrekkers 
voor de verschillende projecten. 

Euro’s
Wethouder Briels geeft aan het einde 
van de avond een drietal cheques van 
€1000,00 aan de eerst geprioriteerde 
projecten. Voor een aantal andere 

projecten zijn er cheques van €500,00. 
“Allemaal gedekte cheques”, aldus 
Briels, met een grapje voor de aanwezige 
raadsleden. Deze cheques zijn van geld 
uit bestaande middelen. Wethouder 
Briels bedankt iedereen voor de zeer 
actieve inzet en geeft aan als een tevre-
den wethouder naar het gemeentehuis 
terug te keren. “Ik heb een aantal pro-
jecten op stapel kunnen zetten, en nog 
geld in de achterzak over voor andere 
goede ideeën. Vandaag zijn we gestart 
met de uitvoering van het Wmo-beleid. 
Daarmee voorkomen we dat dit plan 
een kans krijgt om in de la te verdwij-
nen. Dat gaat niet gebeuren.”

Redacteur: Louke Kreemers 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Laarbeek – Voor veel inwoners van 
Laarbeek is de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) een ver-van-
hun-bed-show. Dit blijkt uit onder-
zoek van TipMooiLaarbeek.nl. De ko-
mende maanden gaat er veel op het 
gebied van de Wmo veranderen. Het 
credo wordt dan met elkaar in plaats 
van voor elkaar, dan is wat kennis 
over de Wmo niet verkeerd. 

Voorkennis
46% van de inwoners in Laarbeek 
heeft geen idee wat ze als eerste voor-
ziening uit de Wmo nodig zouden 
hebben. ‘Ik maak er geen gebruik van’, 
was dan ook de meest gegeven reactie 
op deze vraag uit het onderzoek van 
TipMooilaarbeek.nl. Het lijkt voor ve-
len nog een ver-van-mijn-bed-show, 
maar volgens Monique Hubrechsen 
van Wmo-raad Laarbeek is het altijd 

handig al wat voorkennis te hebben, 
vooral als je ouder wordt. “De Wmo 
is een lastig verhaal, we zien vaak dat 
mensen veel vragen hebben. Het is 
daarom altijd handig om wat voorken-
nis te hebben, ook omdat je dan weet 
waar je naartoe kunt met je vragen.”

Meer zelf doen
Vanaf 2015 verschuift er nogal wat 
in de Wmo. De Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten wordt vol-
ledig uitgekleed en veranderd in de 
Wet Langdurige Zorg. Dit zorgt ervoor 
dat veel mensen die nu nog onder de 
AWBZ vallen, vanaf volgend jaar op-
eens onder de Wmo vallen. Daarnaast 
krijgen de gemeentes er nog een pak 
taken bij, maar moeten ze ook bezui-
nigen. En dus wordt er vanaf nu ge-
keken naar wat iemand zelf kan en 
niet meer naar wat diegene niet kan. 
“Mensen die nu bijvoorbeeld nog vier 
uur huishouden per week krijgen”, 
vertelt Monique, “moeten straks eerst 

gaan zoeken in hun eigen netwerk of 
ze mensen kennen die dat bij hen kun-
nen doen. Natuurlijk worden mensen 
niet gedwongen tot iets, als ze bijvoor-
beeld sommige klusjes echt niet zelf-
standig kunnen.”

Overgangsjaar 
Van de inwoners van Laarbeek heeft 
43% procent er vertrouwen in dat de 
gemeente klaar is voor al zijn nieuwe 
functies. “2015 is een overgangs-
jaar”, meldt Monique, “dat betekent 
dat iedereen de zorg die hij of zij nu 
heeft nog een jaar houdt. Behalve de 
huishoudelijke hulp, die loopt maar tot 
april. Volgend jaar krijgt iedereen een 
nieuwe indexatie. Dat is voor alle in-
woners even wennen, maar met vra-
gen kunt u altijd bij Peel 6.1 terecht. 
Wij helpen dan of geven de gegevens 
van de organisatie die het antwoord 
op die vraag weet. De oplossing ga je 
voortaan samen, en soms ook met de 
gemeente, zoeken.”
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Geen idee

Huishoudelijke hulp

Vervoersvoorziening

Woonvoorziening

Anders

Weet niet

Welke voorzieningen (van de Wmo) gebruik je, 
of denk je in de toekomst nodig te hebben?

(er waren meerdere antwoorden mogelijk)

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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

6 november sfeeravond van 18.00-22.00 uur

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  

OPRUIMING 2014 
NU HEEL VEEL MERKMONTUREN

VOOR €20,14
*Bij aankoop van een complete bril          *informeer naar de voorwaarden
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Gratis binnenband
In oktober krijgt u een gratis Continental 
binnenband bij aankoop van een nieuwe 
Continental buitenband.
Actievoorwaarden in de winkel.

Bij aankoop van 40m² vloer 
(of meer) GRATIS* Kärcher 

stoomreiniger t.w.v. € 179,95
              *zolang de voorraad strekt

Tijdelijk aangepaste openingstijden. Bel voor een afspraak

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

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Jan Leenders
uit Beek en Donk

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Anne-Jet Donkers

2. Lidy van der Vegt

3. Diny van Gend
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

3 6 5 9 8

8 3 1

1

1 4 3

2 8 9 4

3 5 7

3

7 9 2

4 7 2 5 6

Puzzle #86030

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SudokuZoek de 10 verschillen
15-10 WITTE STOKDAGEN

de razende reporter

illustratie / Thijs Segers              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

Broodje Brandweer
Woordzoeker

AZIAAT

BLADEN

BOEREN

BUREAU

CRISIS

DWAZEN

EERDER

EFFECT

FILMEN

GEITEN

HOUDEN

INZAGE

JOGGEN

KAMERS

LERAAR

MEISJE

NIETEN

OMGANG

PIXELS

RIVIER

SURFEN

TIJGER

UITHOF

VALLEN

VOUWEN

ZUINIG

Puzzelpagina

Rode bietensoep met katenspek (pan)

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

• 50 gr katenspek, plakjes
• 3 sjalotjes
• 400 gr gekookte rode biet
• 2 el olijfolie
• 1 l runderbouillon 

( 2 blokjes)
• 50 gr blauwe kaas
• peper en zout
• 60 gr rivierkreeftjes of 

garnaaltjes
• ½ dl crème fraîche
• 3 el bieslook

Bak de plakjes spek in een hete droge koekenpan krokant en leg op keu-
kenpapier en laat uitlekken. Maak de sjalotjes schoon en snipper ze. Snijd 
de bietjes in kleine blokjes. Verwarm olie en fruit hierin de sjalotjes. Voeg 
klein gesneden biet en bouillon toe en kook zachtjes gedurende 15 min. 
Voeg de blauwe kaas toe en pureer de soep. Zeef de soep door een zeef 
en breng op smaak met peper en zout. Verdeel de in stukjes gesneden 
rivierkreeftjes of garnaaltjes over kleine hete soepkoppen.Vul de kopjes 
aan met zeer hete soep. Geef er een kleine lepel crème fraîche bij  en 
strooi wat gehakte bieslook over de soep en leg er in de in stukken ge-
broken spek op. Smakelijk eten!

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Brood zonder toevoegingen? Dat is Mooi Gezond! Vanaf heden 
verkoopt ’t Verswarenhuys een assortiment steenoven gebakken 
brood. Dit assortiment bestaat uit steenoven gebakken pistolets, 
stokbroden en hele broden. Dit brood is 100% natuurlijk omdat er 
uitsluitend natuurlijke grondstoffen in worden verwerkt. Het deeg 
krijgt maar liefst 24 uur de tijd om te rijzen. Dat zorgt voor een 
luchtige deegstructuur en een ongeëvenaarde smaaksensatie. Door 
de ovenvloer van natuursteen krijgt het brood een mooie dunne, 
knapperige korst. Daardoor droogt het 
niet uit en blijft het langer vers! 
Dat is nog eens Mooi Gezond. ’t 
Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZOND Steenoven gebakken brood

De categorieën:

2. Baarden 
en Snorren 

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AZIAAT BLADEN BOEREN
BUREAU CRISIS DWAZEN
EERDER EFFECT FILMEN
GEITEN HOUDEN INZAGE
JOGGEN KAMERS LERAAR
MEISJE NIETEN OMGANG
PIXELS RIVIER SURFEN
TIJGER UITHOF VALLEN
VOUWEN ZUINIG
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Munten, kaarten, postzegels en theezakjes. Het 
zijn zo maar wat populaire verzamelitems. Maar 
er is nog veel meer. Mensen verzamelen de meest 
bijzondere dingen, ook in ons Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar van deze 
maand, belt De MooiLaarbeekKrant aan bij 
Jeanny de Jong. Jeanny  woont aan de Hertog 
Hendriklaan in Lieshout. Vol trots vertelt Jeanny 
over haar enorme verzameling vingerhoedjes.

De werkplek
Jeanny loodst het bezoek - in de vorm van een re-
dacteur - naar boven. Daar is een speciale kamer 
voor haar verzameling ingericht. In het midden 
staat een enorm bureau. Een hele muur is bedekt 
met mappen. “Daarin zitten  zelfgemaakte kaar-
ten, een andere hobby van mij”, zegt Jeanny. De 
rest van de muren wordt in beslag genomen door 
vitrines met ontelbare vingerhoedjes. De prach-
tige vitrines en het bureau zijn het werk van haar 
man Theo.

Jeanny de Jong
Jeanny is 76 jaren jong. Zij beschikt over de no-
dige onderwijsbevoegdheden om naailes te mo-
gen geven op scholen. Maar dat heeft ze nooit 
gedaan. Ze gaf naailes aan huis. “Zo’n twintig 
jaar geleden kreeg ik van iemand een tiental vin-
gerhoedjes, waarmee het allemaal is begonnen”, 
zegt Jeanny. Ze vertelt zó enthousiast over haar 
verzameling, dat er werkelijk ‘geen speld tussen 
te krijgen is’.

De omvang van Jeanny’s verzameling
De verzameling bestaat uit 1600 vingerhoed-
jes. De MooiLaarbeekKrant informeert of het 
er precies 1600 zijn. “Om eerlijk te zijn 1603”, 
lacht Jeanny en ze tovert een geschreven ‘kassas-
trookje’ tevoorschijn. Het totaal, ‘1603’, is dubbel  
onderstreept. “En allemaal nauwkeurig geteld”, 
vult haar man Theo aan, die ondertussen ook is 
aangeschoven. Jeanny vertelt dat ze geen moeite 
heeft om te onthouden welke vingerhoedjes ze al 
heeft. “Dat zit allemaal in mijn hoofd”, zegt ze. 
Theo heeft wel eens aangeboden om alles op de 
computer te zetten, maar om de één of andere 
reden is dat er nooit van gekomen.

Een bonte verzameling
De verzameling is afkomstig uit 70 landen. 
“Vrienden en kennissen, brengen van hun reizen 
vaak een vingerhoedje voor me mee”, zegt Jeanny. 
Trots toont ze exemplaren uit o.a. Amerika, Japan, 
Kenia, Canada en Australië. Soms koopt ze zelf 
vingerhoedjes als ze een museum bezoekt, of 
een pretpark, of op een ruilbeurs. Rondom allerlei 
thema’s zijn series uitgegeven: de dagen van de 
week, het alfabet, provincies, het koninklijk huis, 
het aap-noot-mies leesplankje, vogels, bloemen, 
bijbelteksten, en ga zo maar door. “Je kunt het 
zo gek niet bedenken of er is wel een serie van”, 
vertelt Jeanny.

Unieke exemplaren
Bijzonder trots is Jeanny op de door Theo zelf 
gemaakte, houten vingerhoedjes met gebrand-
schilderde afbeelding. En in een Lieshoutse verza-
meling kan natuurlijk een in eigen beheer vervaar-
digd, porseleinen vingerhoedje met het logo van 

Bavaria, niet ontbreken. “Exemplaren, waarvan 
wij zeker weten, dat er maar één van is”, zeggen 
ze in koor.

Toekomst
Het einde van de verzameling is niet in zicht. Jeanny 
vindt dat er nog wel een vitrine bij kan,voor nog 
eens 600 vingerhoedjes. Theo zegt dat het vertrek 
al redelijk vol is.  Hoe dan ook, Jeanny roept lezers 

van dit artikel, die ook vingerhoedjes verzamelen, 
op om contact met haar op te nemen, voor het 
ruilen van dubbelen. Ook voor het overnemen 
van een ‘slapende’ verzameling houdt zij zich 
aanbevolen. “Verzamelaars vormen één grote fa-
milie. Die helpen elkaar toch?”, zegt ze hoopvol. 
Jeanny de Jong woont in de Hertog Hendriklaan 
7 in Lieshout. Tel. 0499-421825. E-mail: 
jeannydejong@onsbrabantnet.nl.

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

Zeurpieten
Als je mij drie jaar geleden gevraagd 
had wat de overeenkomst was 
tussen blanke vla, negerzoenen 
en Zwarte Piet, had ik je het 
antwoord verschuldigd moeten 
blijven. Nu deze begrippen 
al maanden onderwerp van 
discussie zijn, is het verband 
gemakkelijk te leggen. Kennelijk 
voelt een bepaalde groep in onze 
multiculturele samenleving zich 
dermate beledigd, dat ze eisen 
deze benamingen uit de Dikke 
van Dale te verbannen. In dit 
geval gooien ze roet in het eten 
van de vaderlandse tradities. 
Bij de negerzoenen is het ze al 
gelukt. Deze bruine schuimbollen 
zijn al verbasterd naar zoenen. 
De blanke vla, zigeunersaus 
en moorkoppen staan nog in 
de wachtrij. En nu is de trouwe 

vriend van Sinterklaas aan de 
beurt. De grootste supermarkt 
van het land besloot alle 
‘speculaasies’ uit de weg te gaan 
en de producten met daarop 
de zwarte varianten afgebeeld 
uit de schappen te halen. Toen 
de consument met een boycot 
dreigde, kwam de blauwe 
supermarkt als reactie met een 
paginagrote advertentie waarin 
ze terugkwamen op hun eerder 
gemaakte beslissing. Om de 
oppositie bij te staan heb ik, poëet 
dat ik ben, mijn tekstuele ‘pietitie’ 
geschreven. Wat mij betreft 
geschreven op de meest zwarte 
bladzijde van Neerlandsche 
tradities.

Beste Albert Heijn,

Voor de grootste kruidenier van 
het land,
 
Is uw actie tamelijk frappant.

Door dit zogenaamde foutje,

Loopt u andermaal uw blauwtje.
Beken nou eens kleur en maak u 
daarvoor hard,

Anders maakt u uzelf dadelijk 
nog zwart.

Zorg dus dat u niet de boot 
ingaat,

Waardoor Zwarte Piet al uw 
filialen overslaat. 

COLUMN

Joey van der Leemputten

‘Geef om Jayden’ goes Amerika 
Redacteur: Louke Kreemers 

Beek en Donk – Het lijkt erop dat het 
in december eindelijk gaat gebeuren, 
de zieke Jayden uit Beek en Donk gaat 
dan hopelijk naar Amerika voor zijn 
vervolgbehandeling. Vele acties in de 
omgeving hebben al voor een behoor-
lijk bedrag gezorgd voor de Stichting 
‘Geef om Jayden’. In het weekend van 
1 november vinden er nog twee grote 
acties plaats. Als deze initiatieven ge-
noeg geld opleveren, kan de reis naar 
Amerika gemaakt worden. 

Immunotherapie
Na een bewogen half jaar, maakt de 
familie van Jayden zich nu voorzichtig 
klaar voor hun reis naar Amerika. Jayden 
is kankervrij en hoopt op korte termijn 
het sein van de oncologen te krijgen 
dat hij naar Amerika mag om daar zijn 
vervolgbehandeling te ondergaan. “Het 
was spannend of hij de chemo’s goed 
zou doorstaan”, vertelt Erwin Lucker, 
oom van Jayden. “De chemo’s waren 
heel zwaar en hebben hem erg zwak ge-
maakt, maar gelukkig kunnen we na zes 
behandelingen nu eindelijk zeggen dat 
hij schoon is.” In de komende weken 
zal Jayden nog wel bestralingen moe-
ten ondergaan om nieuwe tumorgroei 
te voorkomen. Verder is de komende 
maand hard nodig om aan te sterken 
en zich klaar te maken voor wederom 
een zwaar half jaar. “De immunothera-
pie die hij in Amerika zal ondergaan, is 
de overtreffende trap van een chemo”, 
vertelt Erwin. “De therapie zorgt ervoor 
dat de voedingsbodems voor kanker 
die nog aan zijn zenuwen zitten verwij-
derd worden.” Deze zware behandeling 
vindt plaats in het Children Hospital of 
Philidelphia, hier zullen Jayden en zijn 
ouders minimaal een half jaar verblijven. 

Kledingactie
De teller van de stichting ‘Geef om 

Jayden’ staat nu op 53.000 euro. “Het is 
geweldig wat er al is bereikt door ieder-
een”, vertelt Erwin. “Ik wil iedereen die 
heeft gedoneerd hartelijk bedanken. We 
zijn er echter nog niet.” Er staan nog en-
kele acties voor Jayden op de planning: 
op 1 november wordt een grote kleding-
actie georganiseerd. Iedereen kan dan 
bij Jos Maas in Gemert zijn oude kle-
ding, stof en schoenen komen inleveren. 
“Een bedrijf gaat dat dan opkopen en 
die opbrengst gaat naar de stichting”, 
legt Erwin uit. “Er is nu al een heleboel 
kleding gebracht en we gaan proberen 
om het nationale record van kleding op-
halen te verbreken. Hoewel het moeilijk 
te achterhalen is, blijkt dat er meer dan 
8000 kilo nodig is om op één dag, voor 
één goed doel, op één locatie het record 
te verbreken. Elke kilo extra helpt dus 
om dit record te verbreken!” 

Naast de kledingactie gaat Omroep 
Kontakt van 31 oktober tot 1 novem-
ber een radiomarathon uitzenden. Een 
belpanel gaat onder andere bedrijven 
benaderen voor hulp of een dona-
tie. Met deze laatste twee acties en de 
mogelijke donaties, die nog steeds van 

harte welkom zijn, hoopt de stichting 
dat Jayden en zijn ouders straks met een 
gerust hart naar Amerika kunnen reizen.

Maatschappelijke stage
Erwin heeft heel de omgeving op-
getrommeld voor de kledingactie. 
“Vrijwel alle basisscholen in Gemert-
Bakel en Laarbeek hebben toegezegd 
om de kledingactie in hun nieuwsbrief 
te vermelden en ook het Commanderij 
College doet mee.” Derdejaars leer-
lingen van het Commanderij College 
hebben zich voor hun maatschappelijke 
stage aangemeld voor het project. Zij 
proberen zelf in hun netwerk zoveel 
mogelijk kleding te verzamelen. “Met 
alle acties willen we juist het positieve 
verhaal vertellen, we willen laten zien 
wat iedereen samen voor elkaar kan 
krijgen voor een ziek jongetje. En we 
hopen natuurlijk dat als Jayden straks 
terugkomt uit Amerika dat hij dan hele-
maal gezond is en blijft.”

Heeft u nog zakken met kleding? Of 
wilt u nog doneren voor stichting ‘Geef 
om Jayden’, op de site: www.geefom-
jayden.nl vindt u alle informatie!

Jayden samen met zijn ouders Fotograaf: Joost Duppen  

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

RESTAURANT HET VEERHUIS,BOERDONK 0492-461889
DEELNEMER VAN JUMBO SUPERMARKT SPAARACTIE 
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

Jumbo Lieshout  Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617     Jumbo Mariahout  Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop
van onderstaande producten krijg je t/m 22 oktober een extra kanskaart.

Bavaria Bok Bier
2 x 6 pack

Unox knaks
3 pack

Douwe Egberts
1 duopack (2 x 500 gram)

Kipfilet
Bak van 800 gram
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VLUCHTELINGENWERK

Aarle-Rixtel – Elk jaar vestigen tien-
tallen vluchtelingen(gezinnen) zich 
in Laarbeek. Met steun en hulp van 
welzijnsinstelling ViERBINDEN vin-
den zij hun weg in de Nederlandse 
maatschappij. Volgend jaar wordt de 
taakstelling voor het eerste half jaar 
vanuit de overheid echter fors ver-
hoogd. Gemeente Laarbeek moet dan 
in het eerste halfjaar achttien mensen 
in de gemeente plaatsen. 

Het gewone leven
Lina Abdulhanan deelt de koffie rond 
vanaf een dienblad. Zij en haar man 
Anmar Shawi wonen sinds maart dit 
jaar in Aarle-Rixtel. Samen met hun 
twee dochters zijn ze gevlucht vanuit 
Syrië. “We zijn heel blij dat we hier 
konden wonen”, vertelt Anmar. “We 
zaten eerst in een Asielzoekerscentrum 
in Drachten. Daar leef je geen gewoon 
leven, dat is hier wel zo.”

Anmar is in augustus 2013 naar Neder-
land gevlucht, eenmaal in Nederland 
vroeg hij direct een visum aan voor zijn 
vrouw en kinderen, deze kwamen ja-
nuari dit jaar naar Nederland. “De reis 
die ik heb moeten afleggen was via 
Turkije en Egypte”, beschrijft Anmar, “ 
dat is te gevaarlijk voor onze kinderen. 
Daarom ging ik eerst alleen.” 

Hulp bieden
“Het is voor vluchtelingen heel moei-

lijk om zich goed te vestigen in Ne-
derland”, vertelt Monica Vervaart, 
Beroepskracht Vluchtelingenwerk van 
ViERBINDEN. “Wij bieden ze bij al-
les hulp, van kleine dingen in huis tot 
het opbouwen van een netwerk in de 
buurt.” “In het begin werd ik helemaal 
gek van het vuilnis hier”, lacht Anmar, 
“in Syrië gooien we gewoon alles bij 
elkaar. Hier wordt alles gescheiden en 
worden alle bakken op een andere dag 
opgehaald.” Els de la Parra, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, reageert lachend: 
“Met zulke dingen help ik ze af en 
toe een beetje. Maar ze zijn al heel 
zelf redzaam, dus nu ben ik meer een 
vriendin geworden die af en toe komt 
bij kletsen.”

Els heeft het gezin ook geholpen met 
de administratieve rompslomp. In het 
begin heeft ze veel van hen overge-
nomen, maar daarna de zaken vooral 
uitgelegd zodat Anmar en Lina het nu 
alleen zelf kunnen doen.

School
Sinds augustus gaan Anmar en Lina 
naar school om de taal te leren. “School 
is een van de beste dingen hier in Laar-
beek”, vertelt Lina enthousiast. “We 
leren de taal en andere mensen ken-
nen. Daarnaast ben je weer bezig met 
iets, dat is ook fijn.” Lina gaf in Syrië 
les op de middelbare school, Anmar 
was architect op het gemeentehuis. 

“Beiden hadden in Syrië 
een actief leven”, vertelt 
Monica. “Het is dan best 
lastig om opeens vanuit 
een actief leven, hier te-
recht te komen en niks 
te kunnen doen.” Vooral 
voor Anmar kan de aan-
passing in Nederland niet 
vlug genoeg gaan: “Na 
de inburgering wil ik ook 
Staatsexamen doen, zo-
dat ik door kan gaan met 
leren en ook hier architect 
kan worden.” 

Fijne buren
De dochters van Lina en 
Anmar gaan sinds augus-
tus ook naar school. “Dat 
is heel fijn, niet alleen 
voor hen maar ook voor 
ons”, vertelt Lina. “Toen 
we hier net kwamen wo-
nen, spraken ze de taal nauwelijks en 
daardoor waren ze erg eenzaam. Nu 
gaan ze naar school en maken ze daar 
vriendjes, dat is heel fijn om te zien.” 
Doordat het gezin de taal steeds be-
ter leert kennen, maken ze ook steeds 
meer contact met de buren. “De meis-
jes spelen veel met de buurkinderen”, 
vertelt Lina, “en toen ik via Markt-
plaats een fiets had gekocht in Veghel, 
boden de buren aan om hem met de 
auto op te gaan halen.”

Meer vrijwilligers 
Door de enorme toestroom van vluch-
telingen naar Nederland heeft de 
overheid de taakstelling van alle ge-
meentes enorm opgeschroefd voor 
2015. Dit betekent dat er in het eerste 
half jaar van 2015 achttien mensen in 
Laarbeek moeten worden gehuisvest. 
“Onze taakstelling voor de tweede 
helft van 2014 is twaalf mensen”, ver-
telt Monica, “Het ziet er dus naar uit 
dat we volgend jaar in totaal 36 men-

sen moeten huisvesten, daar zijn extra 
vrijwilligers voor nodig want anders 
redden we dat niet.” 

Wilt u volgend jaar helpen bij het 
integreren van vluchtelingen in Laar-
beek? Meld u dan aan als vrijwilli-
ger bij ViERBINDEN. Info vindt u op 
www.vierbinden.nl of bel met Monica 
Vervaart 06-10621729

ViERBINDEN helpt bij integratie in Laarbeek
“Op het begin werd ik gek van het vuilnis hier”

Vrijwilligster vluchtelingenwerk Els de la Patra met Anmar Shawi uit Syrië 

ViERBINDEN.NL

Seniorenkoor Sint Joachim organiseert Korenmiddag

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Genieten van elkaar 
en van de muziek, daar ging het dins-
dagmiddag om op de Korendag van 
de regionale Bond van Ouderenkoren. 
Dit jaar was het voor de  tweede keer 
de beurt aan het Sint Joachim koor uit 
Beek en Donk om de dag te organi-
seren. Dit koor had namelijk wat te 
vieren: het 45-jarig bestaan.

Het is een drukte van belang in 
Muziekcentrum ’t Anker. Dat kan ook 

niet anders want negen seniorenkoren 
uit regio Noord-Brabant komen van-
daag hun zangkunsten ten gehoren 
brengen. Als de koffie is uitgedeeld, 
gaat iedereen zitten om te luisteren 
naar het nummer ‘De Speeltuin’ uit-
gevoerd door het Sint Joachimkoor. 

Twee keer per jaar organiseert de 
Regionale Bond van Ouderenkoren 
(REBO) deze dag. Elke keer ligt de 
organisatie in handen van een ander 
koor. Dit jaar was het twee keer de 
taak van Sint Joachim koor. “Dat komt 
omdat we dit jaar 45 jaar bestaan”, 

vertelt Annie van Schijndel. “We vie-
ren geen groot feest, maar we hebben 
nu twee keer deze organisatie en dat 
is hartstikke gezellig!”

Seniorenkoren uit Gemert, Erp, 
Zijtaart, Schaijk, Mariaheide, Sint-
Oedenrode en Boekel  zijn dinsdag 
aanwezig. “Deze dag bestaat al heel 
lang”, vertelt Annie. “Het gaat echt 
om de gezelligheid en elkaar ontmoe-
ten. We genieten van elkaars gezel-
schap en van de nieuwe liedjes die we 
horen.”

Seniorenkoor Joachim uit Beek en Donk trapte af tijdens de Korenmiddag in het Anker 

Kinderen van Het Klokhuis strijden 
om titel ‘klaswinnaar’

The Black Longhorn in Zonnetij
Aarle-Rixtel – Countryclub The 
Black Longhorn verzorgt op don-
derdag 23 oktober een optreden in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij. 
Countryclub The Black Longhorn is 
in 1991 opgericht door een aantal 
country liefhebbers. Zij organiseerden 
dans- en luisteravonden met country 
orkesten. De naam ‘Black Longhorn’ 
is bedacht door medeoprichter Willy 
van Oorschot, beter bekend als ‘Big 
Willy’. 

De eerste country avond vond plaats 
op 17 augustus 1991 in De Ark in 
Beek en Donk met een optreden van 
Misty Blue. In 1994 verhuisde The 
Black Longhorn naar zaal Slegers in 
Lieshout. Op dit moment is de thuis-
basis het Dorpshuis in Lieshout. In 

2000 zijn zij begonnen met het orga-
niseren van Country Dance Party’s op 
CD-muziek. Een jaar later is The Black 
Longhorn gestart met een eigen dans-
groep, inmiddels uitgegroeid tot een 
grote club enthousiaste liefhebbers 
van zowel line- als partnerdansen. 
Door de jaren heen heeft bij The Black 
Longhorn altijd het accent op het ech-
te country gelegen. Dat is en blijft hun 
handelsmerk. 

Countryclub The Black Longhorn 
treedt op van 19.30 uur tot 21.30 
uur en de zaal is open vanaf 19.00 
uur. De toegang  is gratis. De 
Ontmoetingsruimte van Zonnetij is ge-
legen aan de Heindertweg 87 in Aarle-
Rixtel. Iedereen is van harte welkom.

Beek en Donk -  De Kinderboekenweek 
is van start gegaan. OBS Het Klokhuis 
heeft in iedere klas de voorrondes van de 
voorleeswedstrijd gehouden. Tijdens de 
viering van afgelopen woensdag ston-
den alle klaswinnaars op het podium.

Onder een luid applaus hebben zij alle-
maal een oorkonde gekregen. Komende 

week nemen de klaswinnaars in de ver-
schillende bouwen het tegen elkaar op: 
de onderbouw, de middenbouw en de 
bovenbouw. Tijdens het Klokhuistheater 
van woensdag 15 oktober werd be-
kendgemaakt welke klaswinnaars zich 
nu bouwwinnaar mogen noemen. 
Complimenten voor alle kandidaten!

Alle klaswinnaars met hun oorkonde
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Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de Kinderspaarweken en uw
kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van 

6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

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

10%
premie voor 10 jaar sparen

Kom gezellig sporten

en profiteer 31 augustus 

van onze speciale actie!

Gezellig, persoonlijk en sfeervol

STRAATPRIJS
Sportcentrum Coach gaat trakteren! 

Vanaf vandaag maakt 
sportcentrum Coach om 
demaand een straatnaam 
bekend uit de gemeente 
Laarbeek.
 
De bewoners mogen op 
vertoon van deze 
advertentie geheel 
GRATIS EN VRIJBLIJVEND 
één maand gebruik 
maken van alle faciliteiten 
die het sportcentrum 
te bieden heeft. 
*Voor bestaande leden hebben 
we een andere leuke actie, 
vraag hier naar op de club

De eerste straatprijs gaat naar de bewoners van de 

MUZENLAAN in Beek en Donk. 

Gefeliciteerd!

Lezing over het rijke roomse leven

Beek en Donk – Heemkundekring De 
Lange Vonder houdt een lezing over het 
rijke roomse leven. Nog steeds is de ka-
tholieke kerk een onderdeel van de sa-
menleving, maar er is de laatste decen-
nia wel veel veranderd. In het midden 
van de vorige eeuw had de kerk op bij-
na elk aspect van de samenleving grote 
invloed. De lezing wordt gegeven op 
maandag 20 oktober, 20.00 uur in het 
ontmoetingscentrum in Beek en Donk

In bijna alle gevallen stond  bijvoorbeeld 
‘RK’ voor de naam van een vereniging 
of instelling. Velen duiden deze periode 
aan met de nostalgische term ‘het rijke 
roomse leven’. Het meest bekend is mis-
schien wel de invloed van de kerk op de 
seksuele moraal. Over de betekenis van 
de seksuele moraal voor de economische  

en sociale ontwikkeling, en de speci-
ale positie van de vrouw hierin,  heeft 
heemkundekring De Lange Vonder een 
lezing georganiseerd, die wordt ge-
houden door René Bastiaanse. René is 
directeur van het Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC) in ‘s-Herto-
genbosch. Hij is ook bekend geworden 
van het programma ‘De Wandeling’ 
van Omroep Brabant tv. Hij is een zeer 
betrokken en boeiende verteller die de 
aandacht van zijn gehoor maximaal kan 
vasthouden, mede door zijn wervelende 
en humoristische manier van optreden. 
Het belooft dus een interessante avond 
te worden. 

Leden van De Lange Vonder hebben 
gratis entree, overigen wordt een bij-
drage van €2,00 gevraagd.

Bedevaart naar Kevelaer

Vrouwenbeweging houdt lezing 
over Zoonosen
Beek en Donk – De Vrouwenbeweging 
Beek en Donk houdt voor haar leden een 
lezing over zoonosen, ofwel de ziekte 
van Lyme, de Q-koorts en de M.R.S.A 
bacterie op dinsdag 21 oktober. 

Sommige infectieziekten worden door 
mensen overgebracht, maar ook die-
ren brengen infectieziektes over op 

mensen, denk aan de ziekte van Lyme, 
de Q-koorts en de M.R.S.A. bacterie. 
Patricia Willemse, verbonden als des-
kundige aan het Elkerliek ziekenhuis en 
Cobi Dijkshoorn, dierenarts bij D.A.C. 
Zuidoost Gemert, geven deze avond in 
de zaal van Herberg ’t Huukske (Beek en 
Donk) alle informatie over deze ziektes. 
Aanvang 20.00 uur.

IVN lezing ‘de rijkdom van het Coovels Bos’ 

Werken aan herstel, gesteund door ‘Zelfhulp’

Aanwijzingen voor de nieuwe prins van Heidurp 

Aarle-Rixtel – Het IVN Laarbeek houdt 
een lezing over ‘de rijkdom van het 
Coovels Bos’. Het Coovels bos geniet 
buiten Helmond nauwelijks bekendheid 
als natuurgebied. Het is een beekdal-
bos, zoals er wel meer in deze provincie 
zijn te vinden. Leemrijk en vrij nat met  
bomen op rabatten. De lezing wordt 
gehouden op locatie de Bimd in Aarle-
Rixtel op donderdag 16 oktober vanaf 
20.00 uur. 

De beplanting bestaat voornamelijk 
uit populieren met enkele eikenperce-
len. De Helmondse Natuurstudiegroep 
‘Coalescens’ heeft dit gebied in 1994 
uitgekozen om daar een intensief 

inventarisatie-onderzoek uit te voeren. 
Aanvankelijk waren hiervoor 5 jaren ge-
pland, maar de rijkdom was zo groot dat 
het onderzoek pas vorig jaar is afgerond.  
Maar liefst 451 planten,  89 mossen, 30 
korstmossen, 2001 paddenstoelen, 61 
vogels en nog zo’n 180 andere diersoor-
ten vormen het resultaat van dit groot-
schalige onderzoek. Tot de gevonden 
paddenstoelen behoren 334 soorten die 
nog nooit eerder in Nederland waren 
gevonden. De resultaten van het onder-
zoek hebben ze vastgelegd in het boek-
werk ‘Niet zomaar een bos ....!!!’, dat in 
oktober 2012 is verschenen. Deze resul-
taten en ook de wijze waarop het on-
derzoek is gepland en uitgevoerd bieden 

voldoende stof om in een powerpoint-
presentatie van circa 2 uur  het gebied, 
de onderzoeksmethode en de resultaten 
te presenteren. Natuurlijk komen niet 
alle soorten aan bod, maar een gevari-
eerde selectie uit de diverse groepen van 
flora en fauna. Het bos is zo oud dat er 
veel meer diversiteit is als in een gemid-
deld Brabants bos. 

Het belooft een boeiende avond te wor-
den over een rijk gebied dat zo vlakbij 
ligt. De lezing wordt gepresenteerd 
door Leon Raaijmakers, lid van de na-
tuurstudiegroep Coalescens. Iedereen is 
welkom om deze bijzondere lezing bij te 
wonen.

Laarbeek – Ben Rooijakkers, de bege-
leider van zelfhulpgroep ‘Contactgroep 
Laarbeek’, houdt op dinsdagavond 
21 oktober, de maandelijkse vrije in-
loopbijeenkomst voor ervarings- c.q. 
lotgenoten. De toegang is gratis en 
aanmelding vooraf is niet nodig. Deze 
avond wordt gehouden van 20.00 tot 
22.00 uur in het Ontmoetingscentrum, 
Otterweg 29 te Beek en Donk,

De avond is bedoeld voor mensen die 
zelf of als verwanten te maken heb-
ben (gehad) met aandoeningen als 

langdurige stress, overspannenheid, 
burn-out, verlies van eigenwaarde, on-
balans in draagkracht/draaglast en/of 
sociale problemen. Zelfhulp bestaat uit 
gezamenlijke, vrijwillige activiteiten van 
deelnemers (o.a. uitwisseling van per-
soonlijke ervaringen, tips en trucs) en is 
gericht op herstel en het beheersen en/
of overwinnen van de ervaren proble-
matiek. Het doel van deelnemen aan 
een zelfhulpgroep is bereiken van een 
verbetering in de persoonlijke levensom-
standigheden op basis van gelijkwaar-
digheid, eerlijkheid, geloofwaardigheid, 

respect, begrepen worden en weder-
zijdse steun. Zelfhulp maakt ervaren 
beperkingen hanteerbaar, (h)erkenbaar 
en laat mensen voelen dat zij er mogen 
ZIJN. Zelfhulp doe je zelf, maar je hoeft 
het nooit alleen te doen.

Wil men meer informatie over lotge-
notencontact, informele ervaringsuit-
wisseling of zelfhulpgroepen, neem 
dan gerust contact op via tel. 06–
51915657 of via contactgroeplaarbeek
@gmail.com. Kijk ook eens op de 
www.zelfhulpverbindt.nl.

Mariahout - Wie volgt op 8 no-
vember Prins Patrick op? Deze 
dag openen De Heikneuters in het 
Buurthuis van Mariahout het car-
navalsseizoen met het Prinsenbal. 

Vorig jaar kwam het prinsenpaar 
tevoorschijn na een spectaculaire 
voetbalwedstrijd tussen Nederland 
en Duitsland. Het was Prins Patrick 
die samen met zijn Prinses Nicole 

voor een geweldig carnavalssei-
zoen heeft gezorgd. Aan de prin-
sencommissie was het de taak om 
een goede opvolger te kiezen.

Op zaterdag 8 november zal hij 
op een heel speciale manier te-
voorschijn komen, dus noteer deze 
datum alvast in de agenda. Zoals 
ieder jaar komen er ook dit jaar 
weer 3 duidelijke aanwijzingen. 

Om iedereen alvast aan het den-
ken en speculeren te zetten geeft 
de prinsencommissie de eerste 
hint: 1. Zijn roots liggen niet in 
Mariahout. Denkt u te weten wie 
het is, schrijf het op en lever het in 
bij: John Brugmans, Tuindersstraat 
41, 5738BK te Mariahout. Onder 
de goede inzendingen wordt een 
levensmiddelenpakket verloot.
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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 

Rens van Asten 

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

AANGEBODEN
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

GEVONDEN
Sleutel met rood hangertje en naam ‘Silvia’ 
gevonden (6 okt.) in Burg. v/d Weidenlaan, 
Beek en Donk. Af te halen bij kantoor De 
MooiLaarbeekKrant.
 
Autosleutel gevonden, zondag in de 
Schoolstraat (Beek en Donk). 3 sleutels 
eraan en een sleutelhanger van Garage 
Vink uit Asten. Af te halen bij kantoor De 
MooiLaarbeekKrant.

(Huis-)sleutel, gevonden in de Pater Vo-
gelstraat. Op de sleutel staat ‘ERREBI’. Met 
goudkleurig Jan Linders muntje. Afhalen 
bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

GEVRAAGD
Heeft u nog kleding over voor de grote 
kledingactie op zaterdag 1 november bij 
tankservice Jos Maas in Gemert, maar kunt 
u hier niet zelf naar toe? Afgeven van kle-
ding kan t/m 31 oktober aan de Smalleweg 
45 in Beek en Donk. Tel. 06-10055422.

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

Wie heeft er nog Douwe Egberts punten 
over waar je niks mee doet? Je maakt mij 
er erg blij mee.. mail: kittykbs@onsbra-
bantnet.nl.

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s 
s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, 
elektronica, fi etsen, witgoed, bruingoed, 
zink, lood etc. OHD Tel. 06-11070700
 
Kringloopwinkel Laarbeek haalt nog altijd zo-
als vanouds uw gebruikte goederen op. Bel-
len naar 0492-368747. Winkel open van ma. 
t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert.

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306

Wilt u af van uw lp’s? Van pop tot jazz. 
Ik kom ze graag bij u afhalen. Tel. 06-
12196609

OVERIG
Meditatie/ visualisatie, momenten 20 okt., 12 
nov. en 1 dec. Zie www.praktijkdewittelotus.nl

Garage-verkoop zaterdag 25 oktober van 
12.00 – 16.00 uur. Pater de Leeuwstraat 
27, Beek en Donk

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de za-
terdag van de maand. 25 okt./22 nov. van 
10.30 tot 11.30 uur.

Zaterdag 25 oktober GARAGESALE ge-
bruikt merkspeelgoed. Veel Playmobil, 
Duplo, Fisher-Price etc. Piushof 19 Aarle-
Rixtel van 9.00 tot 13.00 uur.

TE KOOP
Dubbelwandige garagebox te koop met ste-
nen dak. Rietzangerlaan 19, Beek en Donk. 
Prijs: €15.000 k.k. Tel. 06-51305813

Te koop: Sparta damesfi ets. Prijs €50,00. 
Tel. 06-24879750

Sony Versterker 120 watt en 4 box aanslui-
tingen. Werkt goed. Prijs: €30,00. Tel. 06-
19026251

Siemens wasmachine (Siwamat 2102). 
Prijs: €90,00. Tel. 0499-422646

Bosch elektrische heggenschaar in goede 
staat, nieuwprijs: €79,00. Nu voor €25,00! 
Tel. 0492-463386

Heren Icepeak ski-jas. Maat 54, groen met 
zwart en in zeer goede staat. €40,00. Tel. 
0492-465133

Dames Icepeak ski-jas. Lichtblauw met wit (ge-
ruit) i.z.g.st. €50,00. Meisjes ski-helm, maat 
S, roze. i.z.g.st. €15,00. Tel. 0492-465133

Bloeiende, winterharde violen, 20 stuks 
€4,99. Coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, laan- 
en parkbomen. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

VACATURES
Oppas gevraagd, 3 hele dgn/wk, ook 
‘s weekends, nov ‘14 t/m feb ‘15, 
Beek en Donk. Tel. 06-43542122 of 
5xjdewit@kpnplanet.nl

VERMIST
Jong katje, rood/wit met halsbandje. Is he-
laas niet gechipt. Tel. 0492-330651

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing. Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Het is inmiddels al weer half oktober; 
we zijn in de herfst aanbeland. Hier is 
het weer de afgelopen weken wat wis-
selvalliger geworden. Donkere luchten 
wisselen zich af met blauwe, vergezeld 
van heldere zonnestralen. Hadden we 
vanaf Pasen tot eind september geen 
regen, inmiddels heeft het af en toe 
flink gehoosd. Het fijne van hier wo-
nen of verblijven is dat de temperatuur 
nog regelmatig de 25 graden aantikt en 
dat menige struik/plant nog bloemen 
heeft. Het lijkt soms wel voorjaar.

Het heeft natuurlijk ook zo z’n voorde-
len... regen... Ik hoef dan namelijk de 
tuin niet te sproeien. Ik moet natuurlijk 
oppassen dat ik niet overwerkt raak en 
op een burn-out zit ik al helemaal niet 
te wachten. Nee, alle gekheid op een 
stokje.... Persoonlijk heb ik zeeën van 
tijd en ik word er zowaar een beetje 
lui van. En dat is iets wat ik niet wil. 
In tegenstelling tot Ellen die het veel 
drukker heeft dan ik. Niet omdat we de 
taken verkeerd verdeeld hebben, maar 
omdat Ellen altijd wel wat te hobby-en 
heeft naast de verplichtingen, die het 

zorgen voor gasten met zich meebren-
gen. Ellen schildert, maakt sieraden, 
jam van vijgen, pruimen, sinaasappels, 
aardbeien, sambal, brandt amandelen 
en weet ik wat meer.  En ik..........ik 
maai het gras (om de zoveel weken), 
doe het onderhoud van het zwembad 
en de boodschappen over het alge-
meen. Een luizenleven zal menig den-
ken. Dat klopt, maar ik zie dat toch wat 
anders.

Samen verzorgen we het ontbijt, rui-
men we alles weer op en houden de 
verblijven schoon en doen de was. Ik 
voornamelijk ophangen en afhalen en 
Ellen strijken. Strijken is de enige taak 
die ik echt niet hoeft te doen. Nooit ge-
daan trouwens ook. Daar was en ben ik 
vrijgesteld van!

Alle bovenstaande bezigheden vinden 
voornamelijk voor de middag plaats 
en dus hebben we de rest van de dag 
de handen vrij. Voor ontspanning zul-
len we maar zeggen. Daarnaast schui-
ven we ‘s avonds regelmatig aan bij 
de gasten, die vaak familie, (oud)col-
lega’s, vrienden of kennissen zijn ( en 
ondertussen ook al ‘vreemden’). Voor 
je het weet is het met deze gezelligheid 
al weer snel laat in de avond of vroeg 
in de ochtend. Het is maar hoe je het 
bekijkt. Daarnaast drinken we over het 
algemeen geen water. Toch zal ‘s mor-
gens het buffet  weer netjes klaar moe-
ten staan en dus komen we regelmatig 
wat uurtjes slaap tekort. Deze uurtjes 
halen we ‘s middags weer in onder het 
mom van de siësta. 
Om niet teveel dicht te groeien gaan 
we vanaf nu dagelijks een eind wan-

delen (op sommige heuvels hier in de 
buurt is het gezien het stijgingspercen-
tage meer klunen) en doe ik regelmatig 
m’n rondje op de mountainbike. De 
temperatuur is daar aangenaam voor. 
Dus voor mij de beste manier om te 
voorkomen dat ik te lui word en om 
samen wat ‘op gewicht’ te blijven, of 
komen beter gezegd.

De twee stoeltjes onder de ficusboom 
(welbekend bij de bezoekers) zijn 
door Ellen en mij de laatste periode 
veel ‘bezet’ geweest. We hebben hier 
al heel wat ‘afgeboomd’ zoals wij dat 
zeggen.... gepraat dus. Met de opko-
mende zon, de vallei en Malaga op de 
achtergrond hebben hier tussen ons al 
heel wat gesprekken plaatsgevonden. 
Niet omdat we problemen met elkaar 
hebben hoor.... verre van dat. Maar 
omdat we de balans aan het opmaken 
zijn over onze toekomst. Mensen die 
dicht bij ons staan, weten wat onze af-
wegingen kunnen zijn van welke keuze 
dan ook. Wat wordt het.....Spanje of 
toch weer Nederland of van allebei de 
landen een beetje?

Hasta luego John en Ellen oftewel Juan 
y Elena.

Luch
tpost

Spanje

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Beekerheide 23, Beek en Donk
www.glassdesign4all.nl  06-14950772

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

IJs & Chocolade

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

RESTAURANT HET VEERHUIS,BOERDONK 0492-461889
DEELNEMER VAN JUMBO SUPERMARKT SPAARACTIE 

Marjolein en Remon 
gefeliciteerd met 
jullie zoon Rick

Kwizut en KPJ slaan handen ineen 
voor Kwizut 2014

Beek en Donk – KPJ en Kwizut heb-
ben afgelopen week een overeen-
komst gesloten waarbij de KPJ de 
helpende handjes gaat leveren voor 
de volgende editie van Kwizut en 
dan met name voor bij de bijhorende 
feestavond op 10 januari 2015.

In navolging van Sparta’25 bij de 
2de en BC-mixed bij de 3de editie 
heeft de KPJ met groot enthousiasme 
deze mogelijkheid aangegrepen om 
deel uit te kunnen maken van een 
steeds groter wordende happening 
in het Beek en Donkse. Naast de vijf 
bestuursleden zijn er maar liefst 80 

vrijwilligers nodig om alles in goede 
banen te leiden. De KPJ heeft aan-
gegeven dat dit geen probleem gaat 
zijn, velen willen hun steentje bijdra-
gen. 

Inschrijven voor Kwizut kan nog al-
tijd, de termijn sluit op 6 december. 
De teller staat op dit moment op 
maar liefst 127 teams. Inschrijven kan 
via de site www.kwizut.nl.

Vera Minten van de KPJ (l) en Kwizut-organisator Ties 
van Oorsouw (r) tekenen de samenwerkingsovereenkomst 
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‘T Café van Lieshout

’t Café van Lieshout gaat 
voor Sinterklaas spelen
 
Tijdens het weekend van 17 t/m 19 oktober 
is het eerste rondje van de zaak!
 
Ook mensen van buiten Laarbeek zijn welkom*
*U kunt de kilometers niet declareren

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT       WWW.CAFEVANLIESHOUT.NL       WWW.FACEBOOK.COM/CAFEVANLIESHOUT

15 jaar kindcentrum Klimop in Aarle-Rixtel!
Op 18 oktober 1999 opende kin-
derdagverblijf Klimop haar deuren 
voor professionele dagopvang van 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Al vrij snel 
kon ook een buitenschoolse opvang 
groep gestart worden voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. Het pand aan de 
Torenakker, waar we destijds gestart 
zijn, werd al snel te klein voor ons. Bij 
basisschool de Heindert kwam ruim-
te vrij, omdat obs de Driehoek een 
nieuw onderkomen had gevonden. 

Inmiddels bieden wij al 15 jaar kinder-
opvang in Aarle-Rixtel en dat is een 
feestje waard. Volgend jaar verhuizen 
we naar de nieuwbouwlocatie, die nu 
volop in aanbouw is.  Daarom houden 
we het feestje nu klein. Voor de kin-
deren hebben we een feestweek met 
leuke activiteiten.

Kindcentrum Klimop maakt deel uit 
van Fides Kinderopvang. Bij Fides 
doen we aan Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie (VVE). Dit is een methode 
om kinderen te stimuleren in hun ont-
wikkeling. Dit gebeurt op een hele 
speelse wijze. Wij maken kinderen 
nieuwsgierig, laten ze ervaringen op-
doen, spelen met echte materialen en 

geven woorden aan. Alles draait om 
het hebben van een fijne tijd en lek-
ker spelen, maar door de juiste prik-
kels op het juiste moment maken kin-
deren een goede ontwikkeling door. 
Kinderen ontdekken, ervaren en leren. 
Dat varieert van delen en op je beurt 
wachten tot kleuren herkennen en 
blokken tellen. Alle pedagogisch me-
dewerkers hebben een VVE-opleiding 
gevolgd. Hierdoor kunnen we ieder 

kind de juiste aandacht geven, de in-
dividuele ontwikkeling goed volgen 
en eventuele achterstanden of juist 
vooruitlopen daarin vroegtijdig signa-
leren.

Advertorial

Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel

Laarbeekse mantelzorgers worden in het zonnetje gezet

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culi-
nair elke twee weken een restau-
rantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De  eerstvolgende 
avond zal plaatsvinden op dinsdag 
28 oktober.

Iedereen is ook dan weer van har-
te welkom vanaf 17.30 uur en het 
diner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje re-
serveren kan tot uiterlijk donderdag 

23 oktober 15.00 uur. Dit kan via 
het secretariaat van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of mail naar 
stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekendge-
maakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 28 oktober staat het herfstme-
nu op het programma: Heldere wild-
soep, Hazenpeper en konijnenbout-
jes met Port saus, Aardappelpuree en 
Griesmeel met rode bessen. Voor dit 
driegangenmenu betaalt u €13,50.

Laarbeek - Iemand die zorg of hulp 
biedt aan een naaste die zorg nodig 
heeft, wordt ook wel een mantelzor-
ger genoemd. Je kunt bijvoorbeeld een 
mantelzorger zijn voor je vader die de-
menterend is, voor je partner met een 
chronische ziekte of voor je kind of je 
broertje met autisme. Ongeveer een op 
de tien Nederlanders is mantelzorger.

Vaak beseffen mensen dit niet, omdat 
ze het vanzelfsprekend vinden om te 
zorgen voor degene die hen lief is. De 

hulp of zorg die mantelzorgers bieden 
kan sterk uiteenlopen, zoals hulp in het 
huishouden, persoonlijke begeleiding of 
verpleegkundige hulp.

Op maandag 10 november is het de 
landelijke Dag van de Mantelzorg. Ook 
dit jaar grijpt ViERBINDEN de Dag van 
de Mantelzorg aan om de Laarbeekse 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
Deze dag is dan ook bedoeld om er voor 
te zorgen dat mantelzorgers even hun 
zinnen kunnen verzetten, een heerlijk 

moment van ontspanning kunnen be-
leven en contact kunnen leggen met 
andere mantelzorgers. Dit jaar is het 
thema Allemaal Verhalen.

Tijdens de Dag van de Mantelzorg is 
er een feestelijk programma. Nelly de 
Groot zal in dialect een verhaal voor-
lezen. Ook wordt er een grappige quiz 
georganiseerd waar mooie prijzen te 
winnen zijn. Tot slot worden de mantel-
zorgers verwend met een fijne high-tea!

Al deze feestelijkheden vinden plaats 
in het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk tussen 
13.30 tot 17.00 uur. Deelname is gratis. 
Wel is aanmelden nodig! Dit kan tot 1 
november via mantelzorg@vierbinden.nl
of via tel. 0492-328800. 

Voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen met Xandieme Megens, 
coördinator mantelzorgondersteuning 
van ViERBINDEN op het bovenstaande 
telefoonnummer.

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

Dansen in de Waterpoort
Beek en Donk – De nieuwe dans-
middag staat weer voor de deur. 
Op dinsdag 21 oktober kunnen be-
langstellenden gaan dansen in de 
Waterpoort. 

Dj Antoon van Bussel laat verschil-
lende gezelschapsdansen voorbij ko-
men. Denk daarbij aan de wals, sir-
taki, cumbia, tango tot aan een swing. 
Iedereen is hier welkom en je hoeft 
geen partner te hebben. Dans je niet, 

dan mag je ook naar de muziek ko-
men luisteren. Voor weinig geld heb-
ben bezoekers een geweldige middag 
in deze herfsttijd. De koffie is goed-
koop en toeschouwers zijn welkom. 
De middag is van 14.00 tot 16.00 uur.  

Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort! 
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Bedrijf: All Style Tattoo & Piercing
Eigenaar: Rogier van Liempd

Redacteur: Iris Savenije

Al op de basisschool tekende Rogier van 
Liempd (43) op zijn huid. Als klant is hij vele 
jaren later opnieuw in het wereldje van tattoos 
en piercings terechtgekomen. Ruim twee jaar 
geleden heeft Rogier besloten om voor zichzelf 
te beginnen. Met inmiddels 14 jaar ervaring 
geniet hij nog iedere dag van de mooie dingen 
die zijn baan te bieden heeft. 

Wat moet je kunnen om een goede tatoeëerder 
te zijn?
“Er zijn geen opleidingen om tatoeëerder te 
worden, dus je zult veel moeten oefenen om 
het goed te beheersen. Je moet er natuurlijk 
ook gevoel voor hebben; de huid is geen vel-
letje papier en daar ga je dus anders mee om. 
Ook ik probeer mezelf altijd te blijven ontwik-
kelen door nieuwe dingen te proberen. Op een 
verantwoordelijke manier, natuurlijk. Je moet 
af en toe een beetje buiten de lijntjes durven 
kleuren om beter in je vak te worden, om het 
zo maar te verwoorden.”

Je ontwerpt ook tatoeages. Hoe gaat dat in zijn 
werk?
“Niet zoals op televisie in ieder geval. Het is niet 
dat mensen met een idee binnenkomen en dat 
ze een half uur later terug zijn en we aan de 
slag kunnen. Het ontwerpen van een tatoeage 
neemt de meeste tijd in beslag. De klant en ik 
hebben allebei een andere uitwerking van het 
idee in ons hoofd en samen moeten we daar 
iets moois van maken. We moeten kijken naar 
alle mogelijkheden en naar de plaatsing van 
de tatoeage. Dat zijn soms lange gesprekken, 
maar wel voor het beste resultaat.”
 

Goede gesprekken met de klant zijn dus be-
langrijk. Wat staat er bij jou nog meer hoog in 
het vaandel?
“Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich hier 
op hun gemak voelen. Dat is zowel voor hen als 
voor mij prettig. Om hiervoor te zorgen geef ik 
hen de tijd en aandacht die ze nodig hebben. Ik 
vertel van tevoren duidelijk wat de bedoeling is 
en wat zij kunnen verwachten. Daarnaast staat 
hygiëne hoog op mijn prioriteitenlijst. Een tattoo-
shop moet schoon zijn en het werk wat je doet 

ook. Daarom werk ik altijd met nieuwe naalden 
en goede inkten. Als de tatoeage net gezet is, is 
het in feite een ingekleurde wond. Deze dien je 
dan ook als een wond te verzorgen.”

Wat maakt tatoeëren voor jou tot zo’n bijzon-
dere baan? 
 “Je bent elke dag met andere dingen bezig. Het 
is dus een heel divers beroep en dat vind ik leuk. 
De ene dag tatoeëer ik doodskoppen en de an-
dere dag roosjes. Ik ben altijd bezig met nieuwe 

dingen creëren. Daarnaast zitten er regelmatig 
mooie verhalen achter een tatoeage. Mensen 
krijgen soms tranen in hun ogen als ze het eind-
resultaat zien. Dat geeft mij het gevoel dat ik 
mijn werk goed gedaan heb.”

Geïnteresseerden zijn altijd welkom bij All Style 
Tattoo & Piercing op het Heuvelplein 97 in Beek 
en Donk. Ook voor vragen of inspiratie kun je al-
tijd even binnenlopen of bellen naar Rogier van 
Liempd via het telefoonnummer 06-83552187. 

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... ALL STYLE TATTOO & PIERCING 

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week is het de beurt aan de 
80-jarige Sjef Bussers uit Beek en 
Donk. Een afspraak maken is prima: 
“Maar kom dan na Goede Tijden, 
Slechte Tijden, na half negen dus.” 
De koffie met koek staat klaar bij 
aankomst aan het Wethouder No-
tenplein. Sjef en Annie hebben vier 
zonen en zes kleinkinderen, die al-
lemaal in Beek en Donk wonen. “Dat 
is heel wat waard”, aldus Sjef. 

Van huisschilder naar Sluis 6
Sjef heeft in zijn leven veel te danken 
aan zijn broers. Op de trouwerij van 
broer Piet zag hij Annie werken in de 
bediening. Hij mocht haar naar huis 
brengen … Dat was een mooi begin. 
Op 25 april 1962 trouwde het stel in 

Lierop, het dorp waar ze opgroeiden. 
Broer Theu zorgde ervoor dat huis-
schilder Sjef in beeld kwam bij Rijks-
waterstaat. Theus baas bood Sjef 
een baan aan als sluiswachter. “Dat 
heb ik gelijk gedaan, geen twijfel 
mogelijk. Dat betekende dat je een 
vast contract kreeg, in die tijd was 
dat wat waard. Ik heb verschillende 
sluizen bediend, waarvan 40 jaar 
Sluis 6. Ik hield genoeg tijd over om 
te schilderen of om andere dingen te 
doen.” IJsjes verkopen, appels pluk-
ken, een winkeltje met snoep bedie-
nen tijdens de bedevaart in Ommel 
… Sjef deed het allemaal: stilzitten 
was er niet bij. Op de vraag wat 
hem het meeste is bijgebleven van 
de jaren bij de sluis, vertelt Sjef: “Dat 
was in de jaren ’60-’70. Een schipper 
had zijn schip niet vastgelegd aan de 

bolders. De neus kwam 
onder de betonwand, 
waardoor die omhoog 
kwam. Er was zoveel 
kapot toen. Dat maakte 
diepe indruk. ”

Sparta’25
Op 28-jarige leeftijd 
maakt Sjef zijn start als 
voetballer bij Sparta 
’25. Hij kwam in het 
derde elftal. “Ze za-
gen dat ik goed was, 
zó goed, dat ik gelijk 
door kon naar Sparta 
7”, lacht Sjef sma-
kelijk. Zeventien jaar 
zat Sjef in het be-
stuur van Sparta ’25, 
en dertig jaar in de 
activiteitencommis-
sie van de club. “We 
hebben zelfs stoeltjes 
gekocht bij Feyen-

oord. Elke keer als ik bij Sparta die 
stoeltjes op de tribune zie, dan denk 
ik: “Wat staat dat toch mooi!” Nog 
steeds is Sjef drie dagen in de week 
bij de club te vinden. We hebben een 
mooie ploeg van een man of 8 à 9 en 
doen alle voorkomende werkzaam-
heden. Voornamelijk veel opruimen. 
Tot twee jaar geleden was Sjef ter-
reinknecht: lijnen trekken, doelen en 
vlaggen klaarzetten, en de kleedlo-
kalen ‘zuiver’ maken. “Het is ‘vort’ 
veel werk, maar ik heb het altijd met 
plezier gedaan.” Waardering voor al 
zijn inspanningen is zichtbaar in het 
halletje. Sjef mag zich vanaf 3 maart 
1995  ‘Grootmeester der orde van 
Oranje- Nassau’ noemen. “Ik was 
toen net zo groot als nu hoor”, lacht 
hij. Vanaf 30 september 2012 hangt 
daar ook de vrijwilligerspenning van 
de gemeente Laarbeek bij. 

Mooie dingen
In de tijd die nog over is, mag Sjef 
graag vissen en puzzelen. Samen 
met Annie bezoekt hij graag de fa-
milie. En nu zijn rijbewijs weer ver-
lengd is, kan dat weer. Een tevreden 
man die geniet van “allemaal mooie 
dingen”. 
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waardoor die omhoog 
kwam. Er was zoveel 
kapot toen. Dat maakte 
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Op 28-jarige leeftijd 
maakt Sjef zijn start als 
voetballer bij Sparta 
’25. Hij kwam in het 
derde elftal. “Ze za-
gen dat ik goed was, 
zó goed, dat ik gelijk 
door kon naar Sparta 

Tok Tokkie…
al 15 jaar een begrip!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Zonnebloem afdeling Beek en 
Donk bezoekt EDAH museum

Beek en Donk – De Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk bracht op 
7 oktober met haar gasten en me-
dewerkers  een bezoek aan het 
Edahmuseum in Helmond. Het 
EDAH museum  laat u terugblik-
ken in de lange geschiedenis van dit 
oude Nederlandse winkelbedrijf.  

Vier Friese kruideniers kwamen, 
onbekend en onafhankelijk van 
elkaar, in het begin van de twin-
tigste eeuw naar het zuiden van 
Nederland. Ebben vestigde zich in 

1900 in Helmond. Dames in 1903 in 
Tilburg, Aukes in 1909 in Eindhoven 
en Hettema in 1904 in Oss. In 1910 
vormden zij samen de Combinatie 
EDAH. In het Edahmuseum treft u de 
ontwikkeling aan van de kruideniers-
winkel van toen naar de moderne 
supermarkt van nu. De Zonnebloem 
werd vriendelijk ontvangen met kof-
fie en peperkoek. De gasten genoten 
van de film en de bezienswaardighe-
den. Om 17.00 uur gingen ze weer 
terug naar Beek en Donk. Dank aan 
de organisatie.

Zonnebloem afdeling Beek en Donk in het EDAH museum
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Deze zin bevad drie vouten
Een goede (eerste) indruk is belangrijk om de aandacht van 
het doelpubliek te krijgen. Daarna komt het erop aan om 
die aandacht vast te houden. Dat geldt in het Nederlands, 
maar zeker ook in andere talen. De titel van een artikel of 
van een tekst op bijvoorbeeld een website moet ervoor 
zorgen dat mensen aangetrokken worden tot het lezen van 
de tekst. En de rest van de tekst moet ervoor zorgen dat 
de aandacht niet verslapt, en dat de boodschap overkomt. 
De mensen van vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst 
kunnen u daarbij helpen.

Spelen met taal
Vraag het maar aan Wim Daniëls of Herman Finkers, spe-
len met taal kan heel leuk zijn. Maar dan moet het wel 
goed gebeuren. De titel boven dit artikel toont aan dat een 
Nederlandse tekst onderhoudend kan zijn met een kwink-
slag en toch een nuttige en informatieve boodschap kan 
hebben. En dat is ook de bedoeling met teksten in andere 
talen. Het gaat niet aan om zomaar wat op papier te zetten 
en ervan uit te gaan dat het doelpubliek de clou begrijpt of 
overgaat tot actie. Daarvoor is meer nodig. 

“Ik bouw zelf ook geen huis”
Een vertaling en een goede Nederlandse tekst hoeven geen 
struikelblok te zijn. Als de juiste mensen in de pen krui-
pen, dan komen er zonder problemen een goede verta-
ling en een duidelijke en goed lopende Nederlandse tekst 

tevoorschijn. “Als ik mijn eigen huis zou moeten bouwen, 
zou ik er niet in willen wonen,” verduidelijkt Martien van 
den Heuvel van M&M Taal&Tekst zijn standpunt. “En zo is 
het ook met taal. Het is beter om een professional een tekst 
te laten schrijven of vertalen. Dan weet je zeker dat de tekst 
in orde is. En dan zijn de service en kwaliteit ook navenant.” 

Dus als u uw boodschap duidelijk en volledig over wilt 
brengen, en niet wilt eindigen zoals Tarzan, dan is er voor 
al uw vertalingen en Nederlandse teksten maar één adres: 
Vertaal- en Tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor meer informatie: www.mmtaaltekst.com. 

PHAFFSTRAAT 23, AARLE-RIXTEL     06-38 91 44 77     WWW.MMTAALTEKST.COM

Hoe willen we de Ruit?
Deze  vraag hebben wij onszelf al vele 
malen gesteld. Ons antwoord hierbij 
is: “CDA Laarbeek wil een wegenstel-
sel waarbij de mobiliteit en bereik-
baarheid voor de regio en met name 
voor Laarbeek voor de toekomst 
gewaarborgd wordt. Een nieuw we-
genstelsel moet ertoe leiden dat de 
bestaande doorgaande wegen door 
de Laarbeekse kernen worden ontlast, 
waardoor de hinder/belasting voor 
de omwonenden van deze wegen af-
neemt.”

Uit de Maatschappelijk Kosten Baten 
Analyse blijkt dat Laarbeek binnen de 
regio economisch gezien het meeste 
profijt heeft van de aanleg van het 
voorkeursalternatief voor de Ruit. 
Het standpunt van CDA Laarbeek is 
daarom dat het voorlopige voorkeur-
salternatief van de Ruit zoals deze 2 
oktober 2014 is gepresenteerd door 
de provincie een heel eind in de goede 
richting is om bovenstaande te berei-
ken. De voorgestelde uitvoering van 
het voorkeursalternatief laat echter 
nog ernstig te wensen over, zoals we 
eind 2013 al richting de provincie heb-
ben aangegeven met onze reactie op 
de Notitie reikwijdte en detailniveau.

CDA Laarbeek is van mening dat door 
het nieuwe wegenstelsel slim en ver-
nieuwend aan te leggen het mogelijk 
moet zijn om de belasting van de om-
geving en de aantasting van natuur 
langs het wegenstelsel zo klein mo-
gelijk te houden. Gemeente Laarbeek 
moet er daarom voor pleiten dat het 
wegenstelsel wordt aangelegd met de 
nieuwste technieken/voorzieningen 
en de best mogelijke inpassing, zodat 
de belasting/verstoring voor de bewo-
ners van Laarbeek met geluid, fijnstof 
en licht zo laag mogelijk is. Voorzie-
ningen als een geluidswal/begroeiing/

stil asfalt/verlichting moeten bij het 
ontwerp van de Ruit worden ingepast, 
zodat ze hiervan onderdeel gaan uit-
maken. 

Wij willen daarnaast dat gemeente 
Laarbeek er bij de provincie op aan-
dringt om:
- de huidige verbinding tussen Beek 
en Donk en Aarle-Rixtel, Oranjelaan/
Kanaaldijk, te behouden op maaiveld-
niveau. Dit kan relatief eenvoudig 
door het aquaduct voldoende lang te 
maken, zodat de huidige weg kan blij-
ven liggen.
- geen omleiding rondom Dierdonk 
te realiseren, maar het huidige traject 
langs Dierdonk te verbreden en voor-
zieningen te treffen om de overlast 
voor Dierdonk te minimaliseren. Hier-
bij hoeft de Heikant en omgeving niet 
onnodig aangetast en belast te wor-
den met een nieuwe weg.
- de aantasting van de natuur(waarde) 
in Laarbeek binnen Laarbeek te com-
penseren.

Gemeente Laarbeek moet zich daar-
om nu richting de provincie extra hard 
maken om de voorzieningen die over-
last kunnen verminderen gerealiseerd 
te krijgen, tegelijk met de aanleg van 
de weg. Natuurcompensatie zou nu al 
in gang gezet moeten worden. Laat 
de provincie Noord Brabant bij het 
ontwerp en de aanleg de uitdaging 
aangaan om een weg te realiseren die 
géén overlast veroorzaakt . Laat ze 
hierbij de ondernemers uit Brainport 
betrekken, zodat de Ruit een visite-
kaartje kan worden voor de innova-
tiekracht van het Brainportgebied. We 
moeten nu voorkomen dat we over 
enkele jaren wel een weg hebben, 
maar slechts minimale voorzieningen.

CDA Laarbeek

LEZERSPODIUMTienerwerk Cendra houdt een mannenavond
Aarle-Rixtel – Bij tienerwerk Cendra 
is er een mannenavond op donderdag 
30 oktober.

Deze avond gaan de mannen bowlen. 
Cendra is daarom op zoek naar man-
nen tussen de leeftijd van 12 tot 16 
jaar. Zij kunnen zich inschrijven voor 

27 oktober bij Cendra of op hun web-
site. De eigen bijdrage is €2,00 en voor 
vervoer wordt gezorgd. Vertrek vanuit 
Cendra om 19.30 uur.

OPRUIMING FIETSEN:
Wij maken plaats voor de 
nieuwe collectie fi etsen.

TEL: 0499-421231   HEUVEL 6 - LIESHOUT 
PROFILEDECONCURRENT.NL

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl    0499-323192

Dorpsstraat 20, Lieshout, www.bloemend.nl, 0499-323192

Haal de na-jaars sfeer in huis.
De nieuwe collectie van PTMD is 

binnen.

O.a. Prachtige beton potten en 
Aluminium dienbladen.

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Kom eens kijken naar onze 
nieuwe wintercollectie. Zowel 

voor dames, heren en kinderen
Heel veel kindertruien en sweaters €10,00 per stuk

Bloemend: Voor gezelligheid in huis
De ‘R’ zit weer in de maand, dus 
dat betekent gezelligheid in huis. 
Ook daarvoor bent u bij Bloemend 
Lieshout aan het juiste adres. Of u 
nu een mooie pot of schaal zoekt, of 
een leuke creatie wilt maken met een 
theelichtje op een prachtig dienblad. 
Het is allemaal te vinden in de winkel 
aan de Dorpsstraat 20 te Lieshout.
 
Vanaf heden is de nieuwe najaarscol-
lectie van o.a. PTMD, Riverdale en 
Overwijk decoratie binnen. Hout, be-
ton en natuurlijke materialen zijn de 
trends van dit seizoen, in combinatie 
met koper en brons kleuren.

In de winkel staan altijd diverse voor-
beelden hoe u deze materialen kunt 
combineren. En mocht u zelf een 
mooie schaal of dienblad willen ‘op-
leuken’, neem hem gerust mee naar 
de winkel en de medewerkers van 
Bloemend kijken samen met u wat 
een mooie passende combinatie is.

Vanaf eind oktober is de gehele 
JOY geurwax brander collectie van 
Riverdale te verkrijgen bij Bloemend. 
U kunt dan zelf de geur samenstel-
len in een doosje en een bijpassende 
brander uitzoeken. Een fantastisch ge-
schenk tijdens de feestdagen voor een 
leuke prijs!
 
Vanaf begin november verschijnt de 
kerstcollectie in de winkel. Ballen, 
lichtjes, verlichte bomen en nog veel 
meer. Kom gezellig sfeerproeven, en 
zie met eigen ogen hoe heerlijk de de-
cembermaand kan zijn.

Advertorial

MelkSalonreis: Een wandeling rondom de Janmiekeshoeve! 
Zaterdagmorgen, ik was nog net op tijd 
mijn bed uit om mee te gaan wandelen. 
Het bleek een speciale wandeling te zijn: 
een zogenaamde MelkSalonreis door 
landschapskamers!?!? Wat dat precies in-
houdt, ga ik u vertellen. 
We kwamen bij elkaar in een hooischuur 
en er was meteen een gezellige sfeer. 
We konden zitten op bankjes van plan-
ken en houten stammetjes of jerrycans. 
Er was eerst een kort praatje waarin de 
bedoeling duidelijk werd uitgelegd door 
Sietske Klooster, van de MelkSalon, die 
het allemaal had bedacht samen met 
John en Angelique Heesakkers. John 
en Angelique vertelden hoe zij met hun 
boerderij overgeschakeld zijn naar biolo-
gische melkveehouderij. Met ruim dertig 
mensen gingen we aan de wandel. We 
namen de planken en stammetjes mee 
zodat we onderweg konden zitten als we 
op een speciale plek aankwamen. Zo’n 
plek noem je dan een landschapskamer. 
Via een paadje dat het  ‘heen-en-weertje’ 
heet, kwamen we bij de weidevogelpoel. 
We bouwden ons kamp met meubeltjes 
op en konden bij ‘de bar’ melk halen en 

proeven. Rauwe melk - dat heet romme 
in het plat - of gepasteuriseerde melk. Ik 
vond de biologische romme lekker: vers 
van de koe. Er was een verhaal over de 
geschiedenis van de boerderij en de fa-
milie Heesakkers. Om verder te kunnen 
wandelen moesten we weer alles afbre-
ken en samen verder dragen. We liepen 
verder naar de koeien. We zagen verschil-
lende kleuren koeien; John, de boer, ver-
telde ons dat het twee rassen waren. Voor 
de smaak van de melk is er maar een klein 
verschil; zo klein dat je het niet proeft. 
Luuk en ik hadden intussen ontdekt dat 
we ook een wipwap konden maken; 
plank + boomstam = wipwap. We pakten 
ons handeltje weer op en gingen verder 
via een koeienpad naar een bosje waar de 
droogstaande koeien in de wei stonden. 
Dat beteket  dat ze zich klaarmaken voor 
het krijgen van een kalfje. Dan worden ze 
niet gemolken, omdat ze anders te wei-
nig reserves hebben. John riep de koeien 
en ze kwamen er meteen aan. Ze werden 
beloond met hooi.
Verderop in weer een ander bosje liepen 
we in stilte naar het bosven waar we in 

drie groepjes een plekje aan het ven 
zochten. Op het ven dreef een vlot met 
iets lekkers erop. Er zaten drie touwen 
aan vast. Door samen te werken kwam 
het vlot met lekkers bij iedereen langs. 
We proefden van echt lekkere yoghurt. 
En opeens hoorden we heel zacht tus-
sen de bomen muziek dichterbij komen. 
Ik herkende meteen de trombone en wat 
zachter een gitaar. Het was echt mooi; 
eerst de stilte en toen de muziek. Met de 
smaak van de yoghurt in mijn mond lie-
pen we terug naar de hooischuur. Daar 
was een lekkere geur….hmmm de geur 
van hamburgers en natuurlijk waren die 
ook biologisch. Alles wat ik geproefd heb 
smaakte lekker; alles wat verteld werd 
vond ik interessant en alles wat  ik ge-
hoord heb klonk biologisch; de koeien, de 
stilte en de muziek.

Rondom de Janmiekeshoeve is veel te be-
leven in de natuur op  speciale plekjes die 
u zeker een keer moet gaan ontdekken!

Groetjes, Marijn van Kilsdonk

LEZERSPODIUM
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Vanaf maandag 13-10-2014

Vanaf woensdag 15-10-2014

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

1.29
v   van 1.39

2.89
v   van 3.79

0.75
v   van 0.89

0.99
v   van 1.07

2.99

1.29

69.99

29.99

24%
goedkope

r

1 TB HARDE SCHIJF

399.00

0.75
v   van 0.89

Aziatische 
sauzen

16%
goedkope

r

2.19

2.19

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*   Prijzen geldig 
t/m 19-10-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

Hollandse 
garnalen

Japanse mix
Tonijn-/krabsalade

Chocolade mousse

PC MD 8357 Zakloze 
stofzuiger

Twee varianten. 
Maten: 36 t/m 42. 

Softshell 
damesjack

Campanula

Wash en scrub.

Douche-
peeling

50 cm, 3 stelen 
à 4 knoppen.

Amaryllis*

40 cm, 18 stelen of 
50 cm, 10 stelen.

Rozen*

Actuele  vacatures
• De Gele Kielen is op zoek 

naar vrijwilligers die mee 
willen organiseren en hel-
pen, zowel in het voortra-
ject naar carnaval, als met 
de carnaval zelf

•  ORO De Bleek is op zoek 
naar een zangcoach voor 
een cliënt. Het gaat om één 
keer in de twee weken een 
zangles

• ViERBINDEN is op zoek 
naar vrijwilligers voor de 
mantelzorgondersteuning. 

• ORO De Bleek is op zoek 
naar een wandelvrijwilliger, 
die het leuk vindt om met 
één of meerdere cliënten af 
en toe te gaan wandelen. 

Redacteur: Ingerborg Penninx 

Deze week: Paula Biemans uit Aarle-Rixtel
Vrijwilligerswerk: Hulp activiteiten voor bewoners van Zonnetij 
               en vrijwilliger bij De Zonnebloem en KBO.

Activiteiten
Al 34 jaar zet de 74-jarige Paula uit Aarle-Rixtel zich in voor de 
bejaarden in het zorgcentrum van haar eigen dorp. Met Paula’s 
hulp, worden er leuke dingen ondernomen. Of het nu gaat om 
het schenken van koffi e of het verzorgen van een diner: Paula 
kan overal voor gevraagd worden.                          

Een greep uit de activiteiten zijn: kienen, sjoelen, kaarten, het 
begeleiden van uitstapjes, naar de markt gaan, naar de kermis 
gaan, de organisatie van feesten zoals Carnaval, Sinterklaas-
avond en de kerstviering. “Soms was er een hobbymarkt en 
daarvoor regelde ik de prijzen. Ik ging dan de middenstand af 
en heb veel moeten praten”, vertelt Paula. Maar ook bewoners 
die wat extra aandacht en assistentie nodig hebben, kunnen 
op Paula rekenen. “Hedde gij hier een bed staan?”, zei een 
bewoner eens, toen Paula er weer was om te helpen. “Als er 
iets te doen is, ben ik er altijd”, aldus de vrijwilligster. 

Zorgcentrum
Paula maakte zich nuttig tijdens twee verhuizingen; van de 
Witte Poort naar Mariëngaarde en daarna naar Zonnetij.  De 
Zorgboog beloonde haar - na 25 jaar trouwe dienst - met een 
gouden speld. Paula: “Eerst hadden we een grote zaal, maar 
nu heeft iedereen zijn eigen appartement, waardoor sommige 
bewoners liever op hun eigen kamer blijven. Maar we maken er 
altijd iets gezelligs van voor de mensen die komen.”

Blunder
“Een keer heb ik een blunder gemaakt”, vertelt Paula. “Ik was 
koffi e aan het inschenken toen er tegen me gezegd werd dat 
er gebak voor ons klaarstond. Ik ging in de koelkast kijken, en 
inderdaad, er stond een taart. Ik heb de hele taart in stukken 
gesneden en verdeeld onder de groep en er zelf ook lekker van 
gesmuld. Toen de taart net op was, was er een zanggroep klaar 
met repeteren en zij kwamen vragen waar dat de taart was 
gebleven. Er was iemand jarig die wilde trakteren.”

Ik blijf dit doen
“Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan en ging nooit 
met tegenzin. Zo lang ik er ben, blijf ik dit doen”, besluit Paula.www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
De Bijzondere Vrijwilliger

Laarbekenaren vieren tweede lustrum 
Alzheimer café

Goede opkomst avond over cyberpesten

Helmond - Het Alzheimer Café Helmond, waar 
vele Laarbekenaren gebruik van maken, viert op 
donderdag 16 oktober haar tienjarig bestaan in 
de recreatiezaal van de Ameideflat, Ameidepark 
8 in Helmond. Als gast is zangeres Lenny Kuhr 
aanwezig. 

Het Alzheimer Café Helmond is een ontmoe-
tingsplaats voor iedereen, ook uit Laarbeek, 
die met dementie te maken heeft. In een on-
gedwongen sfeer kunt u lotgenoten ontmoeten, 
informatie krijgen en ervaringen delen. Na het 
welkomstwoord begint de feestelijke avond met 
de zeker bij ouderen bekende zangeres Lenny 

Kuhr. Ze vertelt over de ervaringen met haar 
moeder die dementie heeft en natuurlijk zorgt 
ze voor een muzikaal intermezzo tijdens deze 
feestelijke avond. 

Het Alzheimer Café Helmond is een initiatief 
van Alzheimer Nederland en is een gratis toe-
gankelijke avond voor mensen met dementie, 
mantelzorgers en andere belangstellenden uit 
Laarbeek en omgeving. Voor meer informatie 
kan men tijdens kantooruren contact opnemen 
met Lies van Houtem, Stichting Levgroep Leven 
& Verbinden, tel. 0492–598989. 

Lieshout – De tieners van &RG-teens 
werden vermakelijk geïnformeerd 
over het gebruik en de gevaren van 
internet. Samen met de Werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het 
Wit/Gele Kruis Lieshout/Mariahout 
in het Dorpshuis was er vrijdag 10 
oktober een leuke interactieve avond. 

Dit keer waren ouders ook welkom. 
De opkomst was hoog, er was veel 
interesse over dit actuele probleem. 
Ook in de pauze en na afloop werd 
er stevig over nagepraat. Al heel snel 
werd duidelijk dat zowel ouders als 
tieners de mogelijke gevolgen en de 
gevaren onderschatten. Er werden tips gegeven 
om veilig te kunnen internetten, voorbeelden 
werden getoond en leuke, maar ook confronte-
rende filmpjes, omdat soms dingen niet zo zijn 
zoals je zou vermoeden. 

Bekende social media zoals Facebook en Twitter 
kwamen aan bod. Dat de meeste tieners goed 
met computers kunnen omgaan, betekent niet 
dat ze altijd inzicht hebben in de gevolgen van 

hun online gedrag. Zo zijn veel diensten en spel-
len die in eerste instantie gratis lijken, helemaal 
niet gratis. Ook staan veel tieners er niet bij stil 
dat, wat eenmaal op internet staat, er moeilijk af 
te krijgen is. 

Lei Seuren  van Adviesbureau Seuren wist op een 
speelse wijze het publiek te boeien en  wegwijs 
te maken op het internet en waarschuwde de 
Lieshoutse tieners en ouders voor de gevaren. 

 Veel ouders en kinderen kwamen 
luisteren naar de gevaren van het internet



Donderdag 16 oktober 201416 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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 bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het be-zwaar 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 bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek  organiseert op zaterdag 18 oktober 2014 een fietskijkdag. 
Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fietsen, worden bij de gemeentewerf in Lies-
hout bewaard. Mensen die hun fiets missen, kunnen komen kijken of hun verdwenen fiets daar 
bij staat. U kunt dan tussen 10.00 en 12.00 uur naar de gemeentewerf Laarbeek aan de Stater 
4 in Lieshout komen. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent. Dit kan door 
middel van een aankoopbewijs, een reservesleutel of een gedetailleerde beschrijving van de 
kenmerken van de fiets. Het gaat deze keer om zo’n 20 fietsen. 

LAARBEEK – Op 23 september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd 
met het Gladheidsbestrijdingsplan 2014 -2018. Dit plan ligt gedurende 6 weken ter inzage op 
het ge-meentehuis vanaf 10 oktober 2014 tot 21 november 2014.

Voorbereidingsprocedures instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om 
de ver-keersmaatregelen te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in:
- de Beverstraat in Beek en Donk,
- de Hermelijnstraat in Beek en Donk.
Beide ontwerpverkeersbesluiten liggen van zaterdag 11 oktober tot zaterdag 22 november 
2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Gedurende de inzagetermijn kunnen belang-
hebbenden 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.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Wieler Toerclub Zijtaart voor het organiseren van de jaarlijkse veldtoertocht die gedeeltelijk 
door Laarbeek komt op zondag 23 november 2014 (verzonden 2 oktober 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend aan:
- Bevolkingsonderzoek Zuid voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum voor het 
be-volkingsonderzoek borstkanker van half november tot en met eind december 2014 nabij 
het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk en van half december 2014 tot en met eind januari 
2015 in Lieshout nabij het Dorpshuis (verzonden 1 oktober 2014),
- Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het organiseren van een loterij in dorpscafé De 
Vrienden, Dorpsstraat 18/22 in Aarle-Rixtel op 16 februari 2015 (verzonden: 1 oktober 2014).

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 gemeentenieuw-
spagina’s.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                            Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Brouwerstraat 38       Beek en Donk 01-10-2014 vergroten van een woning (erker)
Trombonestraat 14    Beek en Donk 03-10-2014 plaatsen erfafscheiding
Ruitjensakker 16        Lieshout 03-10-2014 vergroten van een woning
De Biezen 5                 Aarle-Rixtel 03-10-2014 kappen van twee bomen (taxus en den)

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern             Werkomschrijving  Activiteit  Verzonden
Jan van Amstelstraat 6 Beek en Donk     bouwen van woning bouwen 08-10-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

LAARBEEK – Er zijn ook in Laarbeek mensen die in de huidige financieel zware tijden 
minder geld te besteden hebben en een extraatje kunnen gebruiken, zeker vóór de 
komende feestdagen. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven daar in hun beleid 
extra aandacht aan te geven en heeft daarom besloten om aan deze mensen dit jaar 
een eenmalige ondersteuning te bieden. De gemeente verstrekt de ondersteuning 
begin december. Het gaat daarbij om de vol-gende bedragen:
- Echtparen krijgen € 100,-.
- Alleenstaande ouders krijgen € 90,-.
- Alleenstaanden krijgen € 70,-.

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?
- U heeft recht op deze ondersteuning als u aan alle onderstaande voorwaarden vol-
doet:
- U bent 18 jaar of ouder op 1 september 2014;
- U staat op 1 september 2014 ingeschreven op een adres in de gemeente Laarbeek 
en verblijft hier rechtmatig; en
- U heeft in de maand september 2014 van een inkomen van ten hoogste 110% (in-
komen in de maand september 2014) van de toepasselijke bijstandsnorm. Er vindt 
geen vermogenstoets plaats.

U heeft echter geen recht hebben op deze koopkrachtondersteuning als u:
• gedetineerd bent;
• 18, 19 of 20 jaar bent en in een inrichting verblijft;
• jonger dan 27 jaar bent, door het Rijk bekostigd onderwijs volgt of kunt volgen en 
aan-spraak heeft op studiefinanciering (op basis van de WSF 2000 of Wtos); of
• als u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen ontvangt. Het gaat om een 
toeslag bij een onvolledige AOW-uitkering. U ontvangt de eenmalige koopkrachton-
dersteuning dan na-melijk via de SVB.

Automatische betaling of aanvragen?
Mensen met een WWB-, IOAW of IOAZ-uitkering hoeven geen aanvraagformulier in 
te vullen; zij ontvangen de ondersteuning automatisch op hun bank- of giroreke-
ning. Iedereen die al in het kader van het minimabeleid bij de gemeente bekend is 
en voldoet aan de hierboven genoemde eisen, hoeft ook geen aanvraag in te dienen. 
Zij ontvangen de ondersteuning ook automatisch op hun bank- of girorekening.

Voor iedereen die verder aan de eisen voldoet, geldt dat u tot 1 december 2014 
via een formulier van de gemeente de eenmalige koopkrachtondersteuning moet 
aanvragen. Op dit formulier staat ook aangegeven welke gegevens bij de aanvraag 
meegestuurd moeten worden.

Als u inderdaad zelf het formulier moet indienen om in aanmerking te kunnen komen 
voor de koop-krachtondersteuning, moet u dat echt vóór 1 december 2014 doen. Er 
worden namelijk geen aan-vragen in behandeling genomen die na deze datum bin-
nenkomen. Om het aanvraagformulier te krijgen, kunt u op werkdagen bellen met 
de gemeente, telefoonnummer 0492 469 700. U kunt dan vragen naar Wieke Bloem 
of Harrie Swinkels. Zij sturen u het formulier dan toe. U kunt het formu-lier ook op 
werkdagen ’s ochtends ophalen bij het gemeentehuis Laarbeek.

Om het u gemakkelijker te maken om te bekijken of u recht heeft op de koopkrach-
tondersteuning, staan hier de daarbij horende inkomensnormen (110% van de 
toepasselijke bijstandsnorm zonder vakantiegeld) genoemd. Het gaat om normen 
voor mensen vanaf 23 jaar tot de pensioengerechtig-de leeftijd en die voor mensen 
vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (voor de overige normen kunt u ook bellen 
met de gemeente).

Belangrijkste normbedragen voor personen vanaf 23 jaar tot pensioengerech-
tigde leeftijd:
Alleenstaande, die kosten van bestaan niet kan delen met anderen: € 926,48
Alleenstaande, die kosten van bestaan wel kan delen met anderen: € 794,13
Alleenstaande ouder, die kosten van bestaan niet kan delen met anderen: € 1.191,18
Alleenstaande ouder, die kosten van bestaan wel kan delen met anderen: € 1.058,83
Gehuwden, die kosten van bestaan niet kunnen delen met anderen: € 1.323,53
Gehuwden, die kosten van bestaan wel kunnen delen met anderen: € 1.191,17

Belangrijkste normbedragen voor personen vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
Pensioengerechtigde alleenstaande: € 1.016,38
Pensioengerechtigde alleenstaande ouder: € 1.279,05
Pensioengerechtigde gehuwden (allebei pensioengerechtigd of één partner niet 
pensioenge-rechtigd): € 1.398,98

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 17 oktober komt wethouder Briels aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften

Fietskijkdag op 18 oktober

Strooien op de Laarbeekse wegen

Verkeersbesluiten

Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunningen

Financieel extraatje voor bepaalde inkomensgroepenGemeente actueel
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Definitieve beschikking omgevingsvergunning Bosven 2 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in het kader van de Wet algemene 
be-palingen omgevingsrecht dat zij voor het veranderen van de bestaande inrichting of de wer-
king daarvan, gelegen aan de Bosven 2 in Mariahout, vergunning hebben verleend.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 oktober 2014 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een monde-
lin-ge toelichting op de stukken worden gegeven. De definitieve beschikking is niet gewijzigd 
ten op-zichte van de ontwerpbeschikking. Binnen de hier genoemde termijn kan beroep worden 
ingesteld. Dit kan alleen door: 
a. degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;
b. adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de ontwerpbeschikking;
c. degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze (bezwaar) in te dienen tegen de 
ontwerpbeschikking.
d. degene die bezwaar heeft tegen de wijzigingen van de beschikking ten opzichte van de ont-
werpbeschikking.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
be-roep is ingesteld en een verzoek tot een voorlopige voorziening is gedaan; de beschikking 
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud wor-
den ge-zonden aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlo-
pige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpbeschikking intrekking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beemdkant 18 
Lieshout
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn zienswijzen ingebracht welke rechtvaardi-
gen om de in procedure gebrachte intrekking voor de inrichting aan de Beemdkant 18 in Lieshout 
onge-daan te maken. De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van maandag 13 
oktober 2014 tot en met maandag 24 november ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het gemeen-tehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken wor-
den gegeven. Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijk of mondeling gemotiveerde ziens-
wijzen kenbaar gemaakt worden. 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 de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0492 469 867. Als 
u zienswijzen in-brengt kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
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INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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 

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

Zonnig Silhouet 
Deze foto heb ik op een mooie morgen bij 
het eerste licht van de zonsopkomst ge-
maakt. Ik had dit soort foto al langer in mijn 
hoofd zitten, maar alles moet een beetje 
samenvallen om het te laten lukken. Eerst 
moet je in de schemer voor de zon opkomt 
een libel zien te vinden die op de juiste plek 
zit zonder storende dingen op de achter-
grond. Dit valt al niet mee, maar als je hem 
gevonden hebt moet hij ook nog goed zit-
ten ten opzichte van de opkomende zon. 
Als dit tot zover gelukt is, ga je wachten tot 
de zon boven de horizon uitkomt.

Mijn camera had ik ingesteld op maximaal 
onderbelichten (5 stops), en dan is het een 
kwestie van je compositie bepalen van de 
libel in de zon. Dit valt ook heel erg tegen 
omdat je door je camera recht in de zon zit 
te kijken, en dan moet je ook nog scherp 
zien te stellen.

Je begrijpt, alles bij elkaar valt het nog niet 
mee, maar als het dan lukt, word je daar 
wel blij van en is het weer genieten van een 
stukje van ons Mooie Laarbeek!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Beter omgaan met onverwachte situaties

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

Ik weet wat ik moet doen 
bij spannende momenten

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

• Niet bekostigde instelling dag- en avond-
opleiding kapper (niveau 3)

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

• Studenten vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
voor studiefinanciering en een OV-chipkaart

• Voor alle kappersbehandelingen kunt u bij ons 
terecht als klant of model

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

  *)  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook eens op www.mcd-supermarkt.nl of op www.facebook.com/mcdsupermarkten

W43 - Aanbiedingen gelden van maandag 20 oktober t/m zaterdag 25 oktober 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Alle Reus wasmiddel, Witte Reus 
reinigers, toiletblokken of wc tabs

pak 200/800 gram
fl acon 750/1060 ml.

pak 1 stuk

Boonacker wit- of 
dubbeldonkerbrood

vers uit eigen oven
heel, gesneden

Spruiten
2 zakken à 500 gram

1.58

Slagers achterham
van onze versafdeling

100 gram
2.09

Pickwick thee
alle soorten pure green, rooibos 

harmony, herbal goodness 
of wellbeing moments

2 pakjes à 15/20 zakjes
2.42-4.12

Botermalse runderbiefstuk
250 gram

4.75
Markant krokante muesli

alle soorten
pak 500 gram

1.80-2.31

Noord Waarland kaas
van onze versafdeling

jong, jong belegen, belegen, 
extra belegen, oud of overjarig

500 gram
5.61-7.45

Coca-Cola, Sprite 
of Fanta frisdrank

alle soorten
2 fl essen à 1500 ml.

3.56-3.66

Bon Appetit salades
alle soortren

bakje 200 gram

Finish all in 1 vaatwastabletten
regular of lemon

zak 20 tabs
5.19

Dr. Oetker pizza Casa di Mama
alle soorten

per stuk 380-420 gram
2.59-2.87

Page toiletpapier
pak 32 rollen

12.21
OP=OP

  *)  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook eens op www.mcd-supermarkt.nl of op www.facebook.com/mcdsupermarkten

HOTEL
COLLECTIE 
BADTEXTIEL!

SPAAR NU VOOR
MAAR LIEFST 80% KORTING OP

1.00

1.79

Noord Waarland kaas

2.99
kilo 11.96

3.99
kilo 7.98

1.89

1.69
kilo 3.38

7.99

2.99

2.85
liter 0.95

2.00

2 fl essen

2 pakjes

25%
KORTING

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Bijv: Bon Appetit kip-kerriesalade 

van 1.23 voor 0.92

Bij aankoop van 
500 gram 1 spaarpunt

+
spaarpunt

1 spaarpunt

Bij aankoop van 
2 artikelen 1 spaarpunt

+
spaarpunt

1 spaarpunt

Bij aankoop van 
1 artikel 1 spaarpunt

+
spaarpunt

1 spaarpunt

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2 pakken Witte Reus 

waspoeder à 880 gram van 10.38 voor 5.19

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Bijv: 2 witte broden van 4.10 voor 2.05

2 zakken
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Eigenaar:  Ezra Hendriks
Bedrijf:   Ezra Hairstyling

Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – Ruim een half jaar geleden dur-
fde Ezra Hendriks de uitdaging aan; ze begon voor 
zichzelf als kapster aan huis. Ezra Hairstyling was 
een feit. Door niet langer verbonden te zijn aan 
regels van een salon, kon zij nu precies de ho-
eveelheid tijd en aandacht aan klanten geven, die 
zijzelf nodig achtte. Aan de keukentafel vertelt 
Ezra over haar passie voor het vak en haar eigen 
bruisende onderneming.

Ben jij het type dat vroeger de haren van de bar-
bies al afknipte of wist je later pas dat je kapster 
wilde worden?
“Op mijn barbies was ik altijd heel zuinig. Toch 
wist ik al vrij vroeg dat ik kapster wilde worden. 
Werken met je handen en mensen mooier maken, 
dat is  toch een droombaan? Na mijn middelbare 
school ben ik daarom gelijk naar de kappersschool 
gegaan.”

Toen was je klaar met de kappersschool en ben je 
gelijk gaan werken?
“Ik ben na de kappersopleiding inderdaad gelijk 
gaan werken. Naast mijn werk volgde ik nog steeds 
een opleiding voor ‘complete hairstylist’. Dit deed 
ik omdat wilde blijven leren. Ik wilde beter worden 
en ‘out of the box’ leren denken. Na een aantal jaar 
merkte ik dat het werken in de salon niet helemaal 
aan mij besteed was. Ik heb goed nagedacht over 
wat ik wilde. En toen was ik eruit: ik wilde voor 
mezelf beginnen. Zo kan ik de klant alle aandacht 
en tijd geven die hij of zij nodig heeft. Ik had niet 
langer verplichte tijden voor het knippen en/of 
kleuren. Ik wilde een voldaan gevoel hebben en 
trots zijn op mijn werk. Dat ben ik nu zeker bij Ezra 
Hairstyling.“

Wat kun je mensen nu bieden wat je in een salon 
niet kon?
“Mensen worden geknipt in hun eigen comfort-
zone en dat wordt over het algemeen als prettig 
ervaren. Mensen hoeven de deur niet uit en kun-
nen een afspraak makkelijker tussen hun dagelijkse 
bezigheden in plannen.

Hoe zorg jij ervoor dat je altijd up-to-date blijft 
van de laatste haartrends? 
“Ik ben na mijn kappersopleiding altijd door blijven 
leren door middel van trainingen. Ook nu ga ik nog 

steeds naar trainingen waarin de laatste trends ter 
sprake komen. Het liefst zou ik altijd iets nieuws 
proberen bij de mensen die ik knip. Hier moeten zij 
dan wel voor openstaan; de klant blijft ten slotte 
altijd koning. Wanneer zij alleen de puntjes eraf wil-
len, doe ik dat natuurlijk ook graag.”

Ben je nooit bang dat een kapsel helemaal mis 
gaat?
“Nee, eigenlijk niet. Als je de basis goed beheerst, 
kan er eigenlijk al niet veel meer fout gaan. Er bli-
jven altijd mensen die niet 100% tevreden zijn. 

Als klanten niet tevreden zijn, hoop ik dat ze dat 
tegen mij zeggen. Zo kan ik  beter aan de behoefte 
van de klant voldoen. Tenslotte is en blijft knippen 
handwerk en handwerk is nooit altijd hetzelfde. 
Gelukkig zijn er altijd meer mensen die erg blij zijn 
met hun nieuwe haar en daar haal ik mijn energie 
en inspiratie uit.”

Ezra Hendriks van Ezra Hairstyling is te bereiken 
voor een afspraak via het nummer  06-52696900. 
Meer informatie en inspiratie kunt u vinden op: 
www.facebook.com/Ezra-Hairstyling.

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.

IN HET VOETLICHT...  EZRA HAIRSTYLING

DE ZEEPKIST
Laarbeek moet bloeden als 
de Ruit wordt aangelegd! 
Onlangs heeft de provincie haar voor-
keursalternatief voor de Noord Oost 
Corridor bekendgemaakt. We hebben 
er in de diverse media kennis van kun-
nen nemen. Het is gebleken dat de 
provincie nauwelijks iets heeft gedaan 
met de standpunten van de gemeente 
Laarbeek die eerder zijn meegegeven. 
ABL vindt dit een kwalijke en teleur-
stellende zaak, mede omdat Gedepu-
teerde Staten afwijkt van wat in 2007 
in het bereikbaarheidsakkoord is vast-
gelegd.

Als we het uiteindelijke voorkeursalter-
natief bekijken, is er volgens ons maar 
een conclusie mogelijk: Laarbeek moet 
bloeden voor de aanleg van de Ruit! 

Naar onze mening wordt de kern 
Aarle-Rixtel hard getroffen door de 
huidige ideeën. Gebleken is dat voor 
het Oost-West tracé slechts een op- en 
afrit is voorzien: bij Lieshout ter plaatse 
van de Bavariabrug. Dit leidt ongetwij-
feld tot meer sluipverkeer door Aarle-
Rixtel. Daarnaast wordt de weg zonder 
verdiepte ligging voorzien. Dit is ech-
ter wel in het bereikbaarheidsakkoord 
meegenomen. Volgens de provincie 
levert dit voor de dorpskern van Aarle-
Rixtel geen extra (geluids-)overlast op, 
de provincie ziet de wijk Opstal echter 
volledig over het hoofd. ABL verwacht 
serieuze overlast!

Daarnaast heeft de provincie nauwe-
lijks oog voor natuurcompensatie in 
Laarbeek. Dit is voor ABL onaanvaard-
baar omdat er met de aanleg veel na-
tuur dreigt te verdwijnen. Wij willen 
dat ook in Laarbeek natuur wordt ge-
compenseerd.

In het bereikbaarheidsakkoord van 
2007 wordt aangegeven dat de Oost-

West verbinding ‘zorgt voor een grote 
afname van het verkeer door het mid-
dengebied’ (bijvoorbeeld op de A270, 
Kennedylaan en Kasteel-traverse). In-
middels wordt door de provincie aan-
gegeven dat dit knelpunten blijven en 
een probleem is van de betreffende 
gemeenten! Alle afwegingen die uit-
eindelijk door de provincie zijn mee-
genomen, hebben enkel en alleen een 
financieel uitgangspunt. Leefbaarheid, 
natuur en landschap, gezondheid en 
een positieve belevingswereld voor de 
bewoners zijn buiten beschouwing zijn 
gelaten. Alleen bereikbaarheid is on-
derzocht en belangrijk gevonden.

ABL pleit ervoor om samen te werken 
met de gemeenten Eindhoven, Son en 
Breugel, Nuenen en Helmond. Ook 
voor Veghel biedt dit plan geen op-
lossingen en moet dus meegenomen 
worden in het overleg. We zijn ervan 
overtuigd dat we alleen succesvol kun-
nen zijn als we de krachten bundelen 
met het bereikbaarheidsakkoord als 
leidraad. Daarnaast zijn we blij met de 
kritische houding van partijen als Niks-
weg, BMF en IVN. Het is goed dat zij 
hun zienswijze bekend blijven maken 
naar gemeenten en Provincie.

Namens ABL, Monika Slaets, Ron Ver-
schuren en Jordy Brouwers.

Halloween Disco bij &RG-teens in Lieshout

Uitslag loterij tienerwerk De Boemerang bekend

Lieshout - Griezelen, spel, muziek en 
dansen staan op het programma van 
entertainer Tim Frenken, beter be-
kend als Party Jockey Tim. De tweede 
‘teensdisco’ van dit seizoen op vrijdag 
17 oktober kent het thema Halloween. 
Een leuk onderwerp/thema, waar je 
de fantasieën op los kan laten. 

De vrijwilligers zorgen voor een mooie 
aankleding in de zaal. Weet je nog niet 
hoe je verkleed kan komen? Kijk maar 
eens op Google afbeeldingen, daar 
doe je genoeg inspiratie op. Want ook 
jij komt toch als griezel verkleed?

De deels voor dit thema geselecteerde 
muziek laat je griezelige bewegingen 
maken. Spontane swingende bewe-
gingen 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 no-
dige entertainment gezorgd, spel en 
de verkiezing van de ‘&RG-teen van 
de maand’ waarbij je voor altijd op de 
website een prominente plaats hebt 
veroverd, ontbreken niet. Kortom, een 
fantastische avond die je niet mag mis-
sen. 

De vrijwilligers van &RG-teens houden 
deze discoavond in de Club Energie 

ruimte van het Dorpshuis te Lieshout. 
De toegang 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 beta-
ling van €1,50 van harte welkom. De 
Discozaal is open vanaf 20.00 uur. Ben 
er op tijd bij om het allemaal mee te 
kunnen maken want om 22.30 uur is 
deze Halloweenavond weer voorbij.  
Jij komt toch ook, of durf je niet?
 
Op zaterdag 1 november is er 
een Laarbeekse Griezeltocht in 
Mariahout. Kijk ook voor meer in-
formatie op www.energyteens.nl of 
www.tienerwerklaarbeek.nl.

Beek en Donk - Vrijdag was de trek-
king van de loterij van tienerwerk 
De Boemerang. De onderstaande 
lotjes zijn daarbij in de prijzen ge-
vallen. Je hebt tot en met 14 novem-
ber de tijd om je prijs in ontvangst te 
nemen. Hiervoor kun je contact op-
nemen met Elly van Bokhoven, tel. 
06-23062617.

Geel: 
6-9-77-88-90-91-132-134-148-
201-207-210-222-233-236-239-
304-305-307-502-503-506-507-
508-510-511-514-518-519-520-
526-528-532-547

Wit: 
15-20-30-42-55-61-64-66-206-
207-211-235-254-255-264-268-
271-277-294-304-315-316-325-
408-413-422-423-476-482-488-
496-498-633-644-649-733-750-
781-930-935-936-949-987-988

Laarbeekse Halloweentocht
De Halloweentocht voor de 
Laarbeekse tieners vindt dit jaar 

plaats op zaterdag 1 november. De 
Halloweentocht is een initiatief van 
de gezamenlijke tienerwerken van 
Laarbeek, dit jaar is het bij tienerwerk  
Yammas in Mariahout. Het thema is 
‘The Halloween Wild West Express’

De start is om 19.00 uur vanuit het 
Buurthuis in Mariahout, de avond 
eindigt rond 22.30 uur. Stel je eigen 
groep van 4 tot 8 personen samen en 
schrijf je in! Tieners uit Beek en Donk 
kunnen zich inschrijven t/m vrijdag 
20 oktober via www.boemerang-
beekendonk.nl. Bij inschrijving graag 
tevens de naam en het mobiele num-
mer van de begeleider(s) doorgeven. 
Per 4 personen dient zich één be-
geleider in te schrijven. Deelname is 
gratis, be there!

‘Double Dutch’ disco
De eerstvolgende activiteit voor de 
tieners uit Beek en Donk is de ‘Double 
Dutch’ disco op vrijdagavond 14 no-
vember van 19.30 tot 22.00 uur en 
is voor alle tieners van 10 t/m 15 
jaar. Zin in een feestje met gezellige 

muziek en lekkere Hollandse hap-
jes tussendoor? Kom dan naar deze 
discoavond en laat je vermaken of 
vermaak jezelf! Je kunt weer mu-
ziek aanvragen via de website zoals 
‘Brabant’ van Guus Meeuwis, Marco 
Borsato, Veldhuis of Tim Douwsma.

Wil je liever biljarten, op de flipper-
kast, aan de voetbaltafel of airhoc-
key, dan kan dat ook. Je mag bij elke 
disco een vriend of vriendin meene-
men en hij of zij hoeft niet in Beek 
en Donk te wonen (entree is ook 
€1,00). Er wordt natuurlijk weer ge-
zorgd voor een geweldige sfeer en 
leuke prijsjes. Zorg dat je erbij bent 
en schrijf je in.

Het volledige programma van activi-
teiten en alle foto’s van Tienerwerk 
‘De Boemerang’ staan op de web-
site. Op de hoogte blijven kan 
ook via www.facebook.com/tie-
nerwerk.deboemerang of volg via 
www.twitter.com/De_Boemerang.
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25 oktober Reverse the Clock 
met B-Senzz, Miss Bont Beats, NERD , 24/7

Entree 5 euro  |  Aanvang 21.30 uur

22 november Benefietavond 
Running Team Laarbeek

met Stompenoy, Bennie Wise & The 
Wise Guys, Still working , Funtain

Entree 10 euro is voor het goede doel
Aanvang 19.00 uur

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

25 oktober Reverse the Clock 
met B-Senzz, Miss Bont Beats, NERD , 24/7

Entree 5 euro  |  Aanvang 21.30 uur

22 november Benefietavond 
Running Team Laarbeek

met Stompenoy, Bennie Wise & The 
Wise Guys, Still working , Funtain

Entree 10 euro is voor het goede doel
Aanvang 19.00 uur

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

Mooi UIT in Laarbeek

Muzikaal Cabaret met ‘The Blue Stars’ 
Lieshout - Dorpshuis Tejater is bij-
zonder trots een optreden geboekt 
te hebben van ‘The Blue Stars’. Zij 
spelen de voorstelling ‘Voor het don-
ker binnen’ op zaterdag 25 oktober 
om 20.30 uur in het Dorpshuis te 
Lieshout.     
                                                           
The Blue Stars? ‘Nooit van gehoord’, 
zegt u. ‘Uit Den Dungen?’ Ja, al-
thans dat is de claim. The Blue Stars, 
bekend van radio en TV. Nou ja, 
van radio en TV- reparaties.. en dan 
weet je eigenlijk al genoeg. The Blue 
Stars bestaan uit; Harrie Sijbers, Rob 
Verschuren, Joost Egmond en Benjo 
Plandsoen. Het verhaal dat ze spelen 
is The Blue Stars ‘Back on stage’. Het 
concept is bijzonder, je bedenkt een 
cabaretvoorstelling en verzint daar 
een verleden van illustere entertainers 
bij. Werkelijkheid en fantasie lopen 
helemaal door elkaar heen. Voor het 
donker binnen, zo heet het 2e pro-
gramma van the Blue Stars. De in-
houd van de humoristische en soms 
ook ontroerende voorstelling heeft 
alles te maken met de contrasten tus-
sen vroeger en nu. De link naar het 

moderne leven wordt op een cabare-
teske wijze gelegd. De avond is een 
mix van cabaret, muziek, nostalgie en 
weemoed en dat alles in een vrolijke 
setting. Voor het donker binnen is 
ook een feest der herkenning. Het is 
allemaal parodie. The Blue Stars ston-
den het laatste jaar met veel succes 
op diverse podia in de regio.

Kaarten à €15,00 (inclusief 1 con-
sumptie) zijn vanaf heden verkrijg-
baar in het Dorpshuis te Lieshout. 
Reserveren kan ook via www.vier-
binden.nl/onstejater of tel. 0499-
422878. Maandag tot en met don-
derdag na 13.00 uur en vrijdagavond 
na 18.00 uur.

The Blue Starts

Muzikale middag voor mensen met een beperking

Grote vlooienmarkt in De Dreef

Lieshout – Voor de 6e keer wordt er een 
gratis muzikaal programma geboden, 
muziek en entertainment optimaal ge-
combineerd, voor mensen met een be-
perking. Op zaterdag 25 oktober staan 
lokale topartiesten staan garant voor het 
nodige vermaak. 

De Milka’s, Dè Vèlt op, Party Jockey Tim 
en drumband Leonardus laten geheel 
belangeloos het beste van zich horen 
en zien. Ellen Tappel van Lifestyle center 
Laarbeek zorgt voor de ritmische bewe-
gingen. Op vele verzoek is het program-
ma dit keer voorzien van karaoke.

Monika Slaets en Tim Frenken (in de regio 
bekend als Party Jockey Tim) zorgen voor 
de presentatie. De opening wordt gedaan 
door de directeur van de dorpshuizen 
Laarbeek, Hennie Antonis. De organisa-
tie is in handen van Paul de Hoon, Janny 
en Johan Frenken. Het geheel wordt 
mogelijk gemaakt door een enthousiaste 
organisatie die voornamelijk uit vrijwilli-
gers bestaat. Er zijn zo’n 20 enthousiaste 
sponsoren gevonden die dit initiatief een 
warm hart toedragen. Alle mensen met 
een beperking uit de regio zijn welkom. 

Je krijgt gratis koffie en thee bij binnen-
komst. Overige consumpties zijn €1,70. 
Er worden gezonde hapjes verzorgd en er 
zijn mooie prijzen te winnen. 

Het programma duurt van 13.00 tot 
17.00 uur. De entree is gratis. Het 
Dorpshuis ligt aan de Grotenhof 2 te 
Lieshout. Kijk op www.vierbinden.nl voor 
meer informatie.

Een en ander is mede mogelijk ge-
maakt door: PGL, ViERBINDEN, Slagerij 
Brouwers, Bloematelier de 4 seizoenen, 
Vishandel De Beer, Straatman Amusement 
uit Beek en Donk, Bloemboetiek Johanna 
uit Gemert, Fysiotherapie Kemps & Maas 
uit Lieshout/Mariahout, Hoveniersbedrijf 
Appie Eeuwes Mariahout, Het Theaterke 
Helmond, Van de Heuvel Groente en 
fruit Aarle-Rixtel, Rabojeugdland, Mars 
Veghel en niet te vergeten de artiesten. 

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschaps-
huis de Dreef te Aarle-Rixtel wordt 
een vlooienmarkt gehouden door de 
Stichting Aarle-Rixtel, in samenwer-
king en ten bate van de EHBO, volley-
balvereniging Cialfo, badmintonclub 
de Ganzeveer en de veteranen van 
ASV, allen uit Aarle-Rixtel. De vlooien-
markt wordt gehouden op zondag 26 
oktober van 9.00 tot 16.00 uur.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goede-
ren. Bezoekers kunnen snuffelen naar 
snuisterijen, huisraad,  boeken, elektri-
sche apparaten, huishoudelijke appa-
raten, kleding, speelgoed, etc. 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 de gezellige 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. 
Kinderen onder 12 jaar onder begelei-
ding gratis. Voor informatie en boekin-
gen kan contact worden opgenomen 
met Frans Coppens, tel. 06-20888818 
of 0492-382481.

Het Muziekfeest voor mensen met een beperking is al jaren een succes. Foto uit 2013

Gezond Bezig! Aarle-Rixtel opent 
Hinkelpad
Aarle-Rixtel - Het Aarlese team van de 
Laarbeekse gezondheidsrace Gezond 
Bezig! opent op vrijdagmiddag 24 
oktober vanaf 16.00 uur op het 
Clovishof in Aarle-Rixtel, plan Strijp, 
een Hinkelpad.

Dit gebeurt op het speelterrein waar 
onlangs ook de social sofa werd ont-
huld. Belangstellenden zijn hierbij van 
harte uitgenodigd om erbij te zijn. 
Tevens zijn er leuke prijsjes voor de 
mooiste kleurplaten en is er een clown 
aanwezig om de kinderen te vermaken.
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 18 OKTOBER
21:00 UUR

Biejansee is een sprankelend duo die 
met veel showelementen een schitterende 

show neerzetten. Van ‘gouwe ouwe’ 
tot hedendaagse muziek!

Feestje of partij tot 80 personen? Bel of vraag aan de bar voor de mogelijkheden. 

‘T Café van Lieshout

Halloweenparty
Vanaf 20.00 uur

Wie wordt de Bokkenrijder 2014 van ‘t Café van Lieshout?
Aanvang wedstrijden: 20.30 uur

Kinderevent!
Schoentje ophalen bij zwarte piet
(en misschien heeft Sinterklaas ook wel tijd)

Kinderevent!
Schoentje zetten na de intocht van Sinterklaas.

‘PURE UNPLUGGED’
Vanaf 16.00 uur tijdens de kerstbraderie van Lieshout

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Zaterdag
18 oktober 

Vrijdag
31 oktober 

Zondag
16 november 

Zondag
23 november 

Zondag
14 december 

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

Mooi UIT in Laarbeek

Derde editie Kerstfair Lieshout 
trekt nu al veel belangstelling 
Lieshout - De derde editie van de 
Lieshoutse Kerstfair kan ruim twee 
maanden voorafgaand aan het evene-
ment al rekenen op veel belangstelling. 
Ondernemersvereniging Lieshout-
Mariahout (LIMO) heeft inmiddels een 
aardige naam opgebouwd met haar 
jaarlijks terugkerende evenement.

Een groot gedeelte van de beschikbare 
ruimte is inmiddels vergeven aan lokale 
en regionale geïnteresseerden die hun 
ambacht of specialiteit daar presen-
teren. Op zondag 14 december staat 
het centrum van Lieshout met allerlei 
kraampjes en activiteiten voor het der-
de jaar op een rij in het teken van kerst 
en alle gezelligheid die daarmee ge-
paard gaat. Als onderdeel van het cen-
trumplan is in 2012 een aantal mensen 
binnen de LIMO een aparte werkgroep 
voor de Kerstfair gestart. Doel was om 
de bedrijvigheid in Lieshout te stimule-
ren en een evenement te bieden waar 
inwoners van Laarbeek en omstreken 
bij elkaar kunnen komen en kunnen ge-
nieten van alle (culinaire) creativiteit die 
de omgeving te bieden heeft. Inmiddels 
maakt Lieshout zich op voor de derde 
editie van de Kerstfair en wordt het 
concept steeds verder uitgebreid en 
vernieuwd. 

Christine van den Berg, secretaris van 
de LIMO, legt uit: “Lieshout en de 
aangrenzende gemeentes hebben zo-
veel moois te bieden. Je staat er niet 
altijd bij stil maar er zijn ontzettend 
veel kleine ondernemers en hobbyisten 
in Laarbeek die de meest schitterende 
producten maken. Dat mag gezien 

worden. ”De gehele fair is rondom het 
thema kerst opgebouwd. Van den Berg 
vervolgt: “Met de Kerstfair geven we 
mensen in Laarbeek en daarbuiten de 
mogelijkheid om in een sfeervolle om-
geving te genieten van allerlei culinaire 
verrassingen, live muziek en kraampjes 
waar het verhaal achter een ambacht 
verteld wordt. De decembermaand 
staat voor velen bol van activiteiten. 
Dan is de ongecompliceerde gezellig-
heid en de gastvrijheid van de Kerstfair 
ongetwijfeld een welkome afwisse-
ling.”
 
De Kerstfair vindt plaats op zondag 14 
december van 13.00 tot 19.00 uur en 
loopt van de Heuvel tot en met een 
groot gedeelte van de Dorpsstraat. 
Toegang is gratis. Ook voor kinderen 
zijn verschillende attracties en activi-
teiten georganiseerd. Meer informatie 
over de Kerstfair is te vinden op www.
kerstfairlieshout.nl of via Facebook. 
Voor boekingen kan contact opgeno-
men worden met Christine van den 
Berg, via secretariaat@limolaarbeek.nl 
of Jenifer Benton, via kerstfairlieshout@
gmail.com. 

Over LIMO 
LIMO verenigt ondernemers in Lieshout 
en Mariahout. Niet alleen winkelbedrij-
ven maar ook het MKB en ZZP’ende 
accountants, timmerlieden, juristen, 
metselaars, notarissen, garagisten en 
reclamemakers. LIMO verenigt onder-
nemers om meer omzet, vitale kernen, 
betere contacten met de politiek, een 
sterk netwerk, collectieve inkoop en 
bedrijfsbezoeken te stimuleren. 

Wandel mee met ‘vrienden voor vrienden’ 
Mariahout – ‘Vrienden voor vrien-
den houdt op zondag 19 oktober een 
herfstwandeling. Het gaat om een 
wandeltocht van ongeveer 6 km. voor 
groot en klein. Er is ook een avon-
tuurlijke tocht van ongeveer 8 km. 
De kosten voor deze wandeltocht 
bedragen €5,00 voor volwassenen 
en voor kinderen t/m 12 jaar €2,00. 
Deelnemers krijgen hiervoor een 
leuke wandelroute en onderweg op 
de diverse pauzeplaatsen is er wat te 
drinken en/of te eten.

De opbrengst van deze herfstwande-
ling gaat naar Alpe d’HuZes 2015. 
‘Vrienden voor vrienden’ is één team 
met het doel om Maarten de Louw en 
Adrie Dekkers, 2 teamleden, op 4 juni 
2015 mee te laten fietsen in Frankrijk 
tijdens de Alpe d’HuZes. Het KWF or-
ganiseert deze dag en bevordert en 
ondersteunt onderzoek naar kanker 
in alle mogelijke vormen. Er is voor 

het team in totaal 
een bedrag van 
€5.000,00 aan in-
schrijfgeld nodig. 
Om dit geld bij 
elkaar te krijgen 
houden zij nu deze 
actie.

De startplaats is bij 
de Fam. Eleveld, 
Ginderdoor 34 te 
Mariahout (tus-
sen Lieshout 
en Mariahout), 
deelnemers kun-
nen starten tussen 10.00 – 13.00 
uur. Aan het eind van de tocht kan 
bij de Fam. Eleveld gezellig nog wat 
gekletst worden en is er tegen een 
kleine vergoeding een lekker hapje 
en/of drankje te koop, ook dit komt 
weer ten gunste van Alpe d’HuZes. 
Willen jullie het team ‘vrienden voor 

vrienden’ ook steunen? Aanmelden 
kan tot en met 17 oktober via 
alpedhuzes2015@outlook.com of tel. 
06-51625793.  Vol=Vol.  Bij inschrij-
ving gaat het team ervan uit dat je ook 
komt, dit in verband met de gemaakte 
kosten. Deelname is op eigen risico.                                                                    

Vlnr Rianne v. Uden, Marion Eleveld, Alex Eleveld en Ton v. Uden

Druk bezochte dartavond bij Yammas
Mariahout – Tienerwerk Yammas 
heeft voor het eerst een dartavond ge-
houden voor haar tieners. Op 3 elek-
tronische dartborden van VGG (Van 
Gerwen Gaming BV uit Mariahout) 
werden er door maar liefst 14 teams 
op vrijdag 10 oktober wedstrijden ge-
speeld. Er werd telkens door 2 teams 
tegen elkaar gespeeld.

Tussen de partijen door was er de gele-
genheid om het Nederlands elftal aan 
te moedigen en te volgen op TV. Ook 
kon een heuse plaktattoo aangebracht 
worden.

Vrijdag 17 oktober staat een soos-
avond  met crea,  streetdance en 
voetballen in de gymzaal op het 

programma. Tot ziens in het buurthuis. 
Zorg dat je op tijd bent. Yammas be 
there!  Kijk ook op www.yammas.nl.

De kinderen van Yammas vermaakten zich met een leuke dartavond
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Mooi UIT in Laarbeek

Nieuwe aanwijzing boerenpaar 
Teugelders
Beek en Donk - Enkele mensen denken 
te weten wie het boerenpaar 2015, bij 
de Teugelders van Ganzendonck gaat 
worden. Door het geven van aanwij-
zingen wil de boerencommissie dat er 
namen rond gaan in Beek en Donk. 

Door het plaatsen van de afbeeldingen 
wordt de fantasie goed geprikkeld. Deze 
week wederom weer een foto. Eerder 
werd er gesproken over het jubileum-
boerenpaar. Doordat er gegraven wordt 
in het archief van de Teugelders blijkt nu 
dat de Teugelders dit jaar hun 44e boe-
renbruiloft mogen vieren en dat het 45e 
boerenpaar verwelkomt mag worden. In 
1970 zijn Jan en Nel Kuipers voor ‘proef’ 
het eerste boerenpaar geweest. 

De Teugelders hebben op 22 november 
een jubileumfeest ter ere van haar 55-ja-
rig bestaan. Voor dit feest worden alle 

boerenparen uitgenodigd. Helaas is het 
niet mogelijk om alle adressen van alle 
boerenparen te achterhalen. Om eenie-
der toch de mogelijkheid te geven om 
bij dit jubileumfeest te zijn, gelieve deze 
oproep als uitnodiging te beschouwen. 

Oud-boerenparen die hierbij aanwe-
zig willen zijn wordt gevraagd om zich 
aan te melden via www.teugelders.nl of 
een briefje te sturen/deponeren bij het 
secretariaat p/a Leliestraat 22, 5741XW 
Beek en Donk. 

Lieshoutse molens goed bezocht tijdens open dag

Vlaggen en informatieborden via de Dorpsraad

Lieshout – In het kader van het 35-ja-
rig jubileum van de Peellandse 
Molenstichting, waren op zondag 5 
oktober molen De Leest en molen De 
Vogelenzang in Lieshout geopend. 

Ondanks het minder goede weer zijn 
beide molens die dag toch erg goed be-
zocht. De bezoekers kwamen niet alleen 
uit Laarbeek (wel de meesten), maar 
uit diverse plaatsen in Nederland. Het 
was jammer dat het onvoldoende hard 
waaide om op De Leest graan te kunnen 
malen, want er stonden daar nog enkele 
zakken klaar. 

Op beide molens werden gratis pannen-
koeken gebakken, die zowat alle bezoe-
kers zich heerlijk hebben laten smaken. 
De bezoekers waren veelal gezinnen met 
kinderen, een aantal daarvan was niet 
voor de eerste keer op de molen. Zoals 
gewoonlijk was het voor veel bezoekers 
een openbaring hoe slim en eenvoudig 

een molen technisch functioneert, 
temeer omdat veel van de tech-
niek al vele honderden jaren oud 
is. Telkens weer waren mensen ver-
baasd dat wanneer de wieken draai-
en, en daardoor in de molen ook 
allerlei houten tandwielen en assen 
draaien, je nauwelijks iets hoort, zo 
stil gaat dat. Heel bijzonder, zeker 
als je bedenkt dat er tandwielen bij 
zijn met een doorsnee van zo’n 3 
meter, en het totaal bewegende ge-
wicht zo’n 8 á 9 ton is.

Na de open dag op de molens, die bij de 
Peellandse Molenstichting zijn aangeslo-
ten, was er voor de molenaars een afslui-
tende avond in Holten’s molen in Deurne. 
Daar werd ook de prijs voor de winnende 
foto van de jubileumfotowedstrijd van af-
gelopen zomer bekendgemaakt. Daarbij 
deelde een foto van molen De Leest de 
2e en 3e plaats met een andere foto. De 
jury gaf als oordeel: “De foto van molen 

de Leest laat zonder enige franje en sto-
rende achter- of voorgronden de molen 
in al zijn puurheid zien.” Daar zijn we het 
van harte mee eens.

Wilt u zelf een keer zien hoe een molen 
werkt? De Leest is open op dinsdag van 
13.00 – 17.00 en zaterdag van 10.30 
– 17.00, De Vogelenzang kan bezocht 
worden wanneer de wieken draaien. U 
bent van harte welkom!

Lieshout - De afgelopen tijd zijn er 
vragen gesteld aan de Dorpsraad 
Lieshout over de vlaggen in Lieshout. 
De Dorpsraad heeft in samenwerking 
met de gemeente  drie vlaggenmasten 
geplaatst in Lieshout. 

Deze masten staan bij de drie toegan-
gen tot het Dorp, aan de Molenstraat 
bij de Molen, aan het begin van de 

Ribbiusstraat en bij de rotonde aan de 
Provinciale weg. De afgelopen week 
hing daar een vlag aan van de brand-
wondenstichting, dit in verband met 
het goede doel. De bedoeling is dat 
er, als er een activiteit is die voor alle 
inwoners van Lieshout vrij toegankelijk 
is, dan kan daarvoor de vlag worden 
uitgehangen. Dit kan een vlag zijn via 
de Dorpsraad, de vlag van Laarbeek 

of een vlag van de organisatie zelf. De 
activiteit zal dan ook op de site van 
de Dorpsraad worden getoond zo-
dat iedereen weet waarvoor de vlag 
uithangt. Enkele voorbeelden zijn, de 
sinterklaasintocht, kerstfair, markt, ko-
ningsdag, sportevenement , open da-
gen van een club of vereniging, repair 
café, kermis en dialectenfestival. 

Aanvragen voor het vlaggen kan je in-
dienen via de site van de Dorpsraad of 
via info@dorpsraad-lieshout.nl. Inzet 
van een eigen vlag kan bij de aanvraag 
vermeld worden op eigen risico. De 

Dorpsraad neemt in dat geval contact 
met u op. 

Informatieschermen 
In dit verband wil de Dorpsraad ook 
wijzen op de informatiebeeldscher-
men welke hangen, bij de Jumbo, 
café de Koekoek, snackbar de Kiosk, 
het Dorpshuis en de huisartsenprak-
tijk. Deze beeldschermen staan ter 
beschikking van alle verenigingen in 
Lieshout. Heeft men iets te melden 
geef het door aan info@dorpsraad-
lieshout.nl en het wordt op de scher-
men gezet. Dit is een uitstekende ma-
nier om activiteiten breed kenbaar te 
maken. Bedrijven kunnen ook reclame 

maken via dit medium maar dan tegen 
vergoeding. 

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis.

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl
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In gesprek met: Irene Vereijken
Locatie:  B & B ‘de Tomaat’, 
  Pater Eustachiuslaan 13, 
  Aarle-Rixtel

Redacteur:  Dieuwke Kommerij

Bij aankomst staat gastvrouw Irene Vereijken 
van B&B ‘de Tomaat’ buiten. Ze zwaait net haar 
zoon Daan uit, die naar school gaat. De comple-
te familiewoning, naast hun eigen woning aan 
de Pater Eustachiuslaan, is vanaf 1 juli in ge-
bruik als B(ed) en B(reakfast) ‘de Tomaat’. Eraan 
voorbijgaan is moeilijk.  Met een duidelijk bord 
in de tuin, de parkeerbordjes aan de kant van 
de weg, wordt er niets aan het toeval overgela-
ten.  Hier zit B&B ‘de Tomaat’: vernoemd naar de 
naastgelegen tomatenkwekerij Vereijken. Hier is 
Irenes man, Eric Vereijken, druk mee. Voor Irene 
ligt er de uitdaging van de B&B: “Ik wil graag 
van mijn hobby, mijn werk maken.” 

Via een nette keuken,  met aan de wand infor-
matiefolders over tomaten en uitstapjes die ge-
maakt kunnen worden, kom je in een smaakvol 
ingerichte L-vormige woonkamer. Een heerlijke 
ruimte met open haard en televisie, en waar je 
blik allereerst getrokken wordt naar de lange 
houten tafel. Hier kan lekker ‘gebuurt’ worden. 
Met z’n  tweeën en ook prima met een grotere 
groep. 

De afgelopen jaren heb jij onder andere in de 
zorg gewerkt, bij de sportschool en in de toma-
tenkwekerij.  Wat heeft je ertoe gebracht om 
deze stap te maken: een eigen B&B starten? 
“Werken in de horeca heeft mij altijd al getrok-
ken. Ik heb dat ook gedaan, maar met een ‘eigen 
toko’  zo vlak naast de deur, ligt hier een kans.  
We hebben het huis eigentijds opgeknapt, zodat 
iedereen er zich prettig kan voelen. Ik heb er su-
per veel zin in!”

De bovenverdieping heeft  vier tweepersoons-
kamers met allemaal een eigen naam. De Hommel, 
De Tasty Tom, De Kas en De Pater. Waarom heb 
je dat gedaan? 
“Ik vond het leuker om de kamers  een naam te 
geven dan een cijfer. Daarbij heb ik namen geko-
zen die een link hebben met het kweken van de 
tomaten. En natuurlijk mag ik Pater Eustachius, die 
hiernaast is geboren in 1890, niet vergeten. Hij is 
in 2006 door paus Benedictus XVI zalig verklaard. 
Vandaar dat in die kamer een lekkere zachte - za-
lige -boxspring staat”, lacht Irene.  “En natuurlijk 
kan hier een bed van pallets niet ontbreken.  Dus 
die heb ik, met hulp van Eric, gemaakt voor de 
Tasty Tom kamer.”

Heb je nog iets speciaals gedaan voordat je eerste 
gast zijn intrek nam in de B&B? 
“Ja, om te kijken hoe het nu ècht is, heb ik met een 
stel  vriendinnen hier overnacht. Ik wilde van hen 
graag ‘tips en tops’ horen.  Dat lukte. De ochtend 
erna was ik een  paar kleine tips (make-upspiegel 
in de badkamer?) en tops rijker (wat een heerlijk 
ontbijt).”

Stel, ik zoek voor familie,  vrienden  of buitenlui  
een Bed en Breakfast in deze buurt. Waarmee kan 
ik ze dan verleiden om jou te bellen om te boe-
ken?
“Zeg maar dat ik het echt heel leuk vind om gast-
vrouw te zijn. Ik wil graag, in overleg met de be-
zoekers, ervoor zorgen dat het een aangenaam 
verblijf wordt. Het huis staat op een prachtige 
plek, met een grote heerlijke tuin met veel privacy. 
Fietsen staan te wachten  in de schuur, dus niets 
belet je om op pad te gaan. Mijn gezin is bereid 
om te helpen. Denk bijvoorbeeld aan oppas voor 
de kinderen, de hond uitlaten of de gasten even  
wegbrengen. Verder kun je heerlijk wandelen in 
natuurgebied ‘De Biezen’,  ‘De Grotelse Heide’ 
en bij  ‘Landgoed Croy’. Steden als Eindhoven en 
Helmond zijn daarnaast gemakkelijk bereikbaar. En 

mochten de kinderen willen voetballen: dat kan op 
ons eigen voetbalveldje. En een rondleiding door 
de moderne tomatenkas kan bijgeboekt worden!”

Overtuigd door wat ik zie en hoor, pak ik -  
nieuwsgierig natuurlijk - het gastenboek erbij. 
“Wat een heerlijke B&B, helemaal top”, lees 
ik. Dus Laarbekenaren: zegt het voort, zegt het 
voort…

Meer weten? B&B De Tomaat van Irene 
Vereijken is gelegen aan de Pater Eustachiuslaan 
13, in Aarle-Rixtel. Eigenlijk ligt het precies op 
de grens van Aarle-Rixtel en Beek en Donk. 
Telefoon: 06 -10 74 74 67. Meer informatie: 
www.bbdetomaat.nl, mailen kan naar: 
info@bbdetomaat.nl 

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.

IN GESPREK MET...  B&B DE TOMAAT

Bene� etavond voor Ganzegatse carnaval Teugelders van Ganzendonck viert 55-jarig jubileum

Wie wordt de prins van Raopersgat?

Wie wordt Prins Luuk XLIII?

Aarle-Rixtel – Het nieuws dat de kas 
van Carnavalsvereniging Ganzegat 
was geplunderd, schokte veel mensen. 
Ganzegats Hofkapel gaat via een bene-
fietavond geld inzamelen voor de vereni-
ging. Het programma voor 7 november 
is uitgewerkt tot een ‘must see’ evene-
ment. 

Een lach
Niet alleen de Hofkapel zamelt geld in, 
eerder haalde Die Partyhosen tijdens 
het Oktoberfest ook geld op voor de 
vereniging. Op 7 november komen heel 
wat gezelschappen en individuen uit de 
Brabantse carnavalswereld de avond 
in echte carnavalssferen brengen. Rien 
Bekkers uit Olland, Niks en un Bietje uit 
Gemert en De Blue Band uit Helmond 
zijn onder andere te zien deze avond. Het 
thema van de avond is: een lach. Een heel 
toepasselijk thema, na zoveel narigheid. 

Loterij
Naast de muziek is er de hele avond ook 
theater en de nodige flauwekul. Maar op 
vele momenten wordt er ook gehost en 
gedanst. Naast alle gezelligheid van de 

acts, vindt er ook een loterij plaats. Loten 
worden op de avond zelf voor €1,00 ver-
kocht en het Ganzegats Hofkapel geeft 
een paar mooie prijzen weg, deze zijn 
geschonken door diverse Laarbeekse on-
dernemers.

Kaarten
Kaarten voor het evenement kosten 
het symbolische bedrag van €11,00. 
De avond begint om 20.00 in MFC De 
Dreef. De opbrengst van de kaarten gaat 
geheel naar de Stichting Organisatie 
Carnaval Ganzegat. Vanaf deze week 
zijn de kaarten verkrijgbaar bij Edelsmid 
Johan van Bakel en de Boerenbond. 
Ze zijn ook te bestellen per mail: 
secretariaat@ganzegat.nl. 

Rectificatie Ganzekwekavonden
In eerdere berichten heeft de organisatie 
per ongeluk de verkeerde data van de 
Ganzekwekavonden doorgegeven. De 
goede data zijn als volgt: zaterdag 24 
januari 2015: Seniorenmiddag, zaterdag 
24 januari 2015: 1e Ganzekwekavond en 
zaterdag 7 februari 2015: 2e ganzekwek-
avond.

Beek en Donk - Carnavalsstichting 
Teugelders van Ganzendonck viert 
dit jaar haar 55-jarig jubileum. Een 
mijlpaal die niet ongemerkt voorbij 
zal gaan. Eén van de hoogtepunten 
van dit jaar is een groot jubileum-
feest. Dit vindt plaats op zaterdag 
22 november om 20.30 uur in mu-
ziekcentrum het Anker in Beek en 
Donk.

Voor dit besloten feest wil het be-
stuur ook graag alle voormalige vrij-
willigers, ex-boerenparen, ex-prin-
sen, jeugdparen, dansmariekes en 
hun eventuele partner uitnodigen. 
Daarom roept het bestuur alle voor-
malige vrijwilligers, die op dit mo-
ment niet meer actief zijn voor de 
carnavalsstichting, nog geen uitno-
diging hebben ontvangen en die het 

jubileumfeest willen bezoeken, op 
om zich te melden. Dat kan middels 
een email naar: info@teugelders.nl 
of een briefje naar het secretariaat: 
Leliestraat 22, 5741 XW Beek en 
Donk met vermelding van het aantal 
personen en adresgegevens.

De Teugelders van Ganzendonck ho-
pen dat veel voormalig vrijwilligers 
gehoor geven aan de oproep.
Beek en Donk - Carnavalsstichting 
Teugelders van Ganzendonck viert 
dit jaar haar 55-jarig jubileum. Een 
mijlpaal die niet ongemerkt voorbij 
zal gaan. Eén van de hoogtepunten 
van dit jaar is een groot jubileum-
feest. Dit vindt plaats op zaterdag 22 
november om 20.30 uur in muziek-
centrum het Anker in Beek en Donk.

Voor dit besloten feest wil het be-
stuur ook graag alle voormalige vrij-
willigers, ex-boerenparen, ex-prin-
sen, jeugdparen, dansmariekes en 
hun eventuele partner uitnodigen. 
Daarom roept het bestuur alle voor-
malige vrijwilligers, die op dit mo-
ment niet meer actief zijn voor de 
carnavalsstichting, nog geen uitno-
diging hebben ontvangen en die het 
jubileumfeest willen bezoeken, op 
om zich te melden. Dat kan middels 
een email naar: info@teugelders.nl 
of een briefje naar het secretariaat: 
Leliestraat 22, 5741 XW Beek en 
Donk met vermelding van het aantal 
personen en adresgegevens.

De Teugelders van Ganzendonck ho-
pen dat veel voormalig vrijwilligers 
gehoor geven aan de oproep.

Lieshout - Vorig jaar was de ‘Wedden 
dat 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 start de 
voorverkoop voor deze avond al in 
november. 

Nieuw dit jaar is dat de trouwe leden 
van de Club van 50 voorrang krijgen 
bij deze kaartverkoop en ook nog 
eens 40% korting krijgen op de eer-
ste vier kaarten. Geïnteresseerden die 
de vereniging ook een warm hart toe-
dragen en dit voordeel niet aan zich 
voorbij willen laten gaan, kunnen zich 
nog opgeven voor de Club van 50 via 

info@cvderaopers.nl, de jaarlijkse bij-
drage is zoals de naam al doet ver-
moeden €50,00. 

Hoofdgast van deze avond is natuurlijk 
de nieuwe prins die in november wordt 
onthuld. Prins word je niet zomaar en 
al helemaal niet in Raopersgat. Er is een 
flinke lijst van eisen waaraan een prins 
moet voldoen om als volwaardige ver-
tegenwoordiger van Raopersgat door 
te kunnen gaan. Over de afkomst ging 
de eerste hint al, de prins dient name-
lijk altijd al dan niet van boeren komaf 
te zijn. 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: ‘Hij gi dize carnaval nie 
skiën’.

Beek en Donk – Op de site van de 
Teugelders van Ganzendonck staan in-
tussen al 16 namen van personen die 
mogelijk Prins Luuk XLIII zijn. Tenminste 
dat denken een aantal mensen met ze-
kerheid te kunnen zeggen. Het blijft na-
tuurlijk de vraag of de juiste naam erbij 
zit. 

Ook deze week komt de prinsencommis-
sie van de Teugelders met 3 aanwijzin-
gen. Of je wijzer wordt van deze aanwij-
zingen is de vraag. Voor menigeen wordt 
het raadsel alleen maar groter.  De aan-
wijzingen: 7. Hij heeft de perfecte kroost. 
8. Haar dwarsheid is hem een doorn in 
het oog. 9. Hij ziet het donker in. 

Prins Luuk XLIII is er in ieder geval klaar 
voor. Het kan hem en zijn partner niet 
snel genoeg gaan. Gaat het bij jullie 
nu ook snel? Weet je nu wie de scep-
ter gaat zwaaien over Ganzendonck? 
Stuur, of stem als de naam al in de 
prinsenpoll staat, de naam in via 
www.teugelders.nl. Op 1 november 
vanaf 20.30 uur, bij Dave van de Burgt, 
is te zien wie de opvolger van Prins Luuk 
XLII (Stephan van 
Schijndel) wordt. 
XLII (Stephan van 
Schijndel) wordt. 

  NOG 3 WEKEN

GROTE KLEDINGACTIE
ZATERDAG 1 NOVEMBER

LOCATIE: TANKSERVICE 
JOS MAAS TE GEMERT
TIJD: VAN 10.00 UUR 
TOT 16.00 UUR
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MooiBoerdonk
Ger Gespeuld helpt Boerdonk Barst Los

Expositie ‘Boerdonk laat je zien’ succesvol

Boerdonk - Bij Boerdonk Geht’s 
Lös was vorig jaar al te merken dat 
de leden van toneelvereniging Ger 
Gespeuld het horecavak goed onder 
de knie hadden. Dit was natuurlijk te 
danken aan de vele repetities in de 
tijdelijke kroeg van familie van der 
Steen. Vanwege dit gigantische suc-
ces heeft Boerdonk Barst Los ook in 
2014 de hulp van Ger Gespeuld inge-
roepen. En hoe!

Vorig jaar was vooral de muzikale on-
dersteuning de drijvende kracht ach-
ter het succes. Dit jaar werd gekozen 
om daar vooral wat mee te doen. 
Karaokebar De Snor liet zien dat er 
ook in Boerdonk menig potentieel 
rondloopt voor talentenshows zoals 
The Voice , maar misschien meer nog 
voor ‘Bloed, Zweet en Tranen’. Wat 

er echter vooral vloeide, was het bier. 
Met al die prachtelementen samen-
gevoegd kan men wel spreken van 
een weergaloos feest! Aan het einde 
van de avond kroop de voltallige tent 

dan ook leeg, voorzien van snorren en 
roosjes, op naar hun bedjes om te dro-
men van Boerdonk Barst Los 2015...

Boerdonk - In Boerdonk wonen veel 
bijzondere creatieve mensen met 
uiteenlopende hobby’s en passies. 
Commissieleden Lea v.d. Wijst, Coot 
Smits en Rini Weijers liepen al lang 
met het idee rond om een expositie te 
organiseren waar de Boerdonkse cre-
ativiteit centraal staat. Samen hadden 
ze zich verenigd en het balletje opge-
gooid om te kijken of er animo was 
onder de Boerdonkse mensen om een 
tentoonstelling te organiseren. 

Zondag 12 oktober was het zover. 
Maar liefst 30 Boerdonkenaren wil-
den graag laten zien wat ze aan cre-
ativiteit in huis hadden en namen deel 
aan deze expositie. Gemeenschapshuis 
Den Hazenpot was omgetoverd tot 
een mooie sfeervolle ruimte. Om 10.00 
uur zwaaide de automatische deur van 

Den Hazenpot open en het was er de 
gehele dag doorlopend gezellig druk. 

Er waren veel creaties te zien, o.a. 
schilderstukken, keramiek, bloem-
schikken, modelvliegen, foto’s van 
landschappen en natuur, modeltreinen, 

beeldhouwwerk en nog veel meer 
andere bijzondere kunst. Bij een paar 
stands was het mogelijk om creaties 
te kopen die men vervaardigd had. 
Verder had men de mogelijkheid om 
een lot te kopen waar mooie prijzen, 
welke beschikbaar waren gesteld door 
verschillende sponsoren en exposan-
ten, mee te verdienen waren. Ook was 
er aan de inwendige mens gedacht. Er 
waren voor een mooi prijsje belegde 
broodjes, koffie en heerlijke herfstsoep 
te koop.

Al met al kan de commissie terug kijken 
op een zeer geslaagde dag en vanuit 
de bezoekers kwamen er vele positieve 
reacties. Een dag die zeker voor herha-
ling vatbaar is. De commissie wil de 
organisatie sponsoren, exposanten en 
vrijwilligers  bedanken welke deze dag 
tot een succes maakten.

‘Boerdonk Barst Los’

Computercursussen in Den Hazenpot

Boerenpaar in de startblokken

WTC Boerdonk � etst Rabo-tocht 

Ger Gespeuld klaar voor repetities 

Boerdonk - Tot heden hebben reeds 
vele mensen uit Boerdonk en om-
geving diverse computercursussen 
gevolgd. Ook voor het seizoen 2014-
2015 zijn er weer diverse leuke cur-
sussen te volgen. Deze cursussen 
worden  georganiseerd met de lande-
lijke organisatie Seniorweb en met de 
stichting ‘Zorg om het dorp’.

Het leercentrum ‘den Hazenpot’ in 
Boerdonk heeft een prachtige ruimte 
met daarin goed toegeruste compu-
ters waar cursisten stap voor stap leren 
de gekozen cursus onder de knie te 

krijgen.  Onder deskundige leiding en 
met moderne hulpmiddelen worden 
diverse cursussen gegeven zoals Basis-  
en gevorderdencursus Windows 8.1, 
Basiscursus Windows 7,  Internet en 
Email, Praktische computerzaken, 
Fotoalbum maken, Fotobewerking, 
Facebook en Powerpoint. De cursus-
sen worden gegeven op dinsdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur en starten 
medio november.

Meer informatie en aanmelden kan 
bij Wim de Wijs, tel. 0492-352550 of 
mail wim.de.wijs@hccnet.nl.

Boerdonk - Terwijl het huidige boe-
renpaar, Remko en Ingrid, nog maar 
net bekomen is van alle feesten 
en barbecues, was de organisatie 
Boerenpaar Boerdonk al weer naarstig 
op zoek gegaan naar twee mensen die 
in het onecht wel doen en mogen wat 
ze in het echt niet mogen of durven. 

Ze hebber er weer twee gevonden die 
samen in het nieuwe jaar op dinsdag 
tijdens carnaval in het carnavalshuwe-
lijk treden. Wie het zijn is nog onbe-
kend voor de Boerdonkenaren maar 

wanneer ze onthuld worden staat al 
wel vast. 

Dit staat te gebeuren op zondagavond 
30 november. Zaterdag 29 november 
wordt weer het bekende ‘raden maar’ 
gehouden waarbij de organisatie ook 
dit jaar weer hoopt op een grote deel-
name. Denk er dus maar vast over na 
wie het nieuwe paar wordt. Binnenkort 
verschijnen de tips over het paar, maar 
de organisatie kan nu alvast verklap-
pen dat ze er net zo veel zin in hebben 
als het huidige boerenpaar.

Boerdonk - Traditioneel wordt tegen 
het einde van het seizoen de RABO 
toertocht gereden. Deze tocht wordt 
opgedragen aan de Rabobank in ruil 
voor een kleine tegenprestatie. Zo 
ook dit jaar. Met flink wat Rabo ren-
ners in de gelederen werd onder zon-
nige omstandigheden een bezoek ge-
bracht aan Schijndel en delen van St. 
Oedenrode. 

Inderdaad, het nieuwe deel van de ge-
meente Veghel. Maar voor het zover 
was heeft de wielertoerclub eerst de-
len van de gemeente Boekel, Landerd, 
Uden en Bernheze bezocht teneinde 
een idee te krijgen van de staat van 
de wegen in die gemeentes en  daarna 
die van Schijndel en Rooi. Nou, als je 
het dan bekijkt dan is er nog werk aan 

de winkel voor de nieuwe gemeente. 
In bijna alle gemeentes hebben ze het 
qua wegen en fietspaden goed voor 
elkaar behalve in het nieuwe deel van 
Veghel. Vooral ten zuiden van Boskant 
zijn de wegen niet om over naar huis te 
schrijven. Nee, daar moet nog wel wat 
geld in gestopt worden. Bijvoorbeeld 
van de Rabobank want die bank heeft 
het met de fietsers heel goed voor 
(mits dopingvrij). Wat de renners op-
viel tijdens de tocht 
was dat er nog maar 
weinig Rabobank 
gebouwen  zijn, van-
daar dat ze deze keer 
de foto maar bij een 
andere bank hebben 
gemaakt.  Ook een 
goeie bank hoor.

Boerdonk – Ook bij Ger Gespeuld is de 
vakantie afgelopen. Het vakantiekleurtje 
zit er op, de spieren zijn los, de vakan-
tiekilo’s zitten er aan en de hersens zijn 
leeg. Al met al dus een perfecte com-
binatie om weer flink te gaan repeteren 
voor het nieuwe stuk. Want jawel, ook 
in 2015 zal Ger Gespeuld een prachtige 
klucht op de planken brengen. 

De leescommissie heeft dan ook niet stil-
gezeten. Voor hen bestonden de vakan-
tiekilo’s uit de vrachtlading boekjes die 
zijn doorgespit om ook dit seizoen het 
stuk van afgelopen jaar te overtreffen. 

En dat is ze gelukt! Uiteraard kan er 
nog niet verklapt worden wat de titel is, 
maar gelachen wordt er.  Jullie moeten 
op het woord  geloven. Wel kan alvast 
in de agenda gezet worden wanneer 
dit spektakel weer gaat plaatsvinden. 
Opvoeringen vinden plaats op 23, 24, 
25, 28, 30 en 31 januari. De kaartver-
koop start 15 november.

Expositie ‘Boerdonk laat je zien’

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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Het talent van deze week, Colet Claessens, kan haar bon tot 
donderdag 23 oktober ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10,00 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

COLET CLAesSENs

RV OLYMPIA
COLET CLAesSENs

RV OLYMPIA

Colet claessens zette vorige 
week een heel goede prestatie neer 

op het WK kunstrolschaatsen

hardlopen Tientallen Laarbekenaren nemen 
deel aan Marathon Eindhoven                      

Eindhoven – Tientallen Laarbek-enaren 
keken al weken uit naar de Marathon 
in Eindhoven. Sommigen voor de hele, 
een heleboel voor de halve en een aan-
tal voor de vijf kilometer. Afgelopen 
zondag was het zover. De dag begon 
met zon, het was nagenoeg windstil en 
een graad of 13: ideale weersomstan-
digheden voor een marathon.

Hele Marathon
Vanuit Runnersclub Lieshout stonden 
zondagmorgen twee lopers om 10.00 
uur aan de start voor de hele marathon. 
Herman Segers had zich goed voorbe-
reid op deze marathon, een verkoud-
heid de laatste weken speelde nog wat 
parten. Bantita kende een wat mindere 
voorbereiding, zo werd ze begin dit jaar 
nog opgenomen met een longontste-
king. Ook een trail-loop in Maastricht 
was misschien een beetje ongelukkig 
gekozen. Beiden gingen goed van start, 
Herman liep achter de groep  van 3.15 
aan. Hij maakte een versnelling aan het 
eind, liep de groep voorbij en finishte in 
3:14:54. Bantita Haeve kreeg na de 21 
kilometer toch last van haar longen en 
dat genoodzaakte haar om na 33 kilo-
meter uit te stappen. Een moedig be-
sluit, want de gezondheid gaat boven 
alles. Thean van Tiel liep de estafette-
marathon samen met haar zus en nog 
twee collega’s.

Halve Marathon
Aan de start bij de halve marathon 

stonden 10 leden van Runnersclub 
Laarbeek, waarvan Thijs en Bram 
Rijkers en Wendy Vane hun eerste 
halve marathon liepen. Dennis van de 
Meulengraaf was de snelste RCL-er in 
een tijd van 1:29:47, mooi onder de 
1:30. Arno van de Kam, Evert Brouwers 
en Rob Mestrom zaten dicht bij elkaar. 
Arno finishte in een nieuw persoon-
lijk record van 1:33:12, gevolgd door 
Evert in 1:33:49 en Rob in 1:33:57. 
Han Severt finishte in een prima tijd 
van 1:42:19. Alle ogen waren gericht 
op de supersnelle tweeling Bram en 
Thijs Rijkers. Bram liep een tijd van 
1:47:49 en Thijs in 1:53:07. Zelf waren 
ze niet zo tevreden met hun tijd, maar 

19 jaar pas en dan zulke tijden in hun 
eerste halve marathon, dat belooft 
wat voor de toekomst. Karel Huiygens 
liep de 21,1 kilometer in 1:53:08 en 
Macel van Eck liet de klok stilstaan op 
1:56:45. Wendy Vane wilde graag in 
haar eerste halve marathon onder de 
2 uur finishen. Aangemoedigd onder-
weg door haar hele familie liep Wendy 
met een brede glimlach over de finish 
in 1:57:37.

Twan Sterken liep in Eindhoven de 5 
kilometer, hij deed dit samen met zijn 
gehele gezin. Zijn kinderen liet hij net-
jes voorgaan, om zelf te finishen in 
28:01

Herman Segers en Bantita Haeve Busicha voor de start van de hele marathon 

Marathon
Herman Segers RCL             Beek en Donk 3:14:54
Bantita Haeve Busicha RCL  Beek en Donk Uitgevallen
Peter van de Putten Beek en Donk 3:44:20

Halve Marathon
Dennis vd Meulengraaf RCL Beek en Donk 1:29:47
Arno van de Kam RCL Beek en Donk 1:33:12
Evert Brouwers RCL Lieshout  1:33:49
Rob Mestrom RCL  Lieshout  1:33:57
Han Severt RCL  Beek en Donk 1:42:19
Bram Rijkers RCL  Beek en Donk 1:47:49
Thijs Rijkers RCL  Beek en Donk 1:53:07
Karel Huiygens RCL Helmond  1:53:08
Marcel van Eck RCL Lieshout  1:56:45
Wendy Vane RCL  Aarle-Rixtel 1:57:37
Arjan Donkerbroek Aarle-Rixtel 1:19:20
Bas van Schijndel  Lieshout      1:31:02
Peter Simons  Beek en Donk 1:31:13
Hans van Bommel  Beek en Donk 1:33:27
Joost Huijbers  Beek en Donk 1:36:38
Jef van der Leij  Mariahout 1:37:29
Danny Megens  Aarle-Rixtel 1:37:45
Jan Koot   Beek en Donk 1:48:46
Nick Heesakkers  Beek en Donk 1:50:06

Jan-Frank Venema  Aarle-Rixtel 1:52:07
Erik Adema  Aarle-Rixtel 1:53:32
Alexander Rensink  Lieshout  1:55:25
Toon van de Wijst  Beek en Donk 1:56:32
Irma Nout  Beek en Donk 1:59:05
John Vlemmings  Aarle-Rixtel 2:00:51
Coen van Gelder  Beek en Donk 2:00:57
Joost Verbaarschot Aarle-Rixtel 2:02:30
Frans Brands  Beek en Donk 2:02:42
Roy Verbakel  Aarle-Rixtel 2:03:20
Peter Habraken  Mariahout 2:03:26
Pieter de Wit  Beek en Donk 2:03:41
Koen Beekmans  Beek en Donk 2:04:43
Bart Aben  Aarle-Rixtel 2:09:10
Sanne van Dommelen Mariahout 2:15:07
Lorraine McNab  Aarle-Rixtel 2:39:48                        

5 Kilometer
Twan Sterken RCL  Lieshout  28:01
Bryan Sterken  Lieshout  25:45
Jarno Sterken  Lieshout  28:00
Lenneke Barten  Lieshout  33:37
Monique Sterken  Lieshout  37:50
Ingeborg Claassen  Aarle-Rixtel 41:31

Tijden van de Laarbeekse deelnemers

tennis Jeugd mixteam ’t 
Slotje kampioen

50+ eendaags toernooi TV ’t Slotje

Beek en Donk – Het eerste jeugd 
gemengd team, van tennisvereni-
ging ’t Slotje, is zondag 12 oktober 
Kampioen geworden in de hoogste 
klasse t/m 17 jaar. 

Zij hebben alles overtuigend gewon-
nen, waardoor ze zo vroeg in de eer-
ste klasse het kampioenschap konden 
opeisen! Dit gezellige team gaat het 
volgend jaar proberen bij de senioren 
in het voorjaar.

Beek en Donk - Tennisvereniging ’t 
Slotje houdt op vrijdag 31 oktober een 
eendaags 50+ tennistoernooi. Omdat 
er voldoende inschrijvingen zijn gaat 
dit toernooi zeker door!

Er wordt deze dag van 9.30 tot 17.00 
uur gespeeld met wissende partners in 
de herendubbel, damesdubbel en de 
mix. Op dit moment zijn er veel meer 
vrouwen dan mannen ingeschreven 
voor dit toernooi, dus mannen wordt 
gevraagd zich zeker in te schrijven!

Voor de kosten hoef je het niet te la-
ten want voor het bedrag van €8,00 
ontvangt iedere deelnemer naast een 
gezellige dag (want daar gaat de or-
ganisatie uiteraard voor zorgen) een 

kopje koffie of thee met iets lekkers 
bij binnenkomst, een heerlijke lunch 
tijdens de middag en na afloop van de 
wedstrijden een broodje hamburger. 

Deelnemers kunnen zich nog opge-
ven tot maandag 27 oktober maar vol 
is vol. Doe het dus zo snel mogelijk. 
Ook tennisvrienden of -vriendinnen 
van andere verenigingen zijn welkom 
voor deze dag, evenals supporters. 
Deelnemers krijgen enkele dagen voor 
het toernooi het speelschema toege-
zonden.

Opgeven met telefoonnummer en 
speelsterkte is mogelijk. Stuur hiervoor 
een mail naar paviljoen@tv-slotje.nl.

Vlnr: Bas de Bont, Gideon van Esch, Myrne van Erp, Roos Kruisbrink en Loes Vermeulen.

paardensport Kimberley Loos rijdt foutloos in Geldrop

Mariahout - Kimberly Loos heeft af-
gelopen weekend meegedaan aan het 
springconcours Geldrop Hippique, ze 
was geselecteerd om met haar pony 
JULY in het DZ en met  STAKKATO  in 
het DZZ aan de Derby mee te doen.

Dit is een parcours wat je af moet 
leggen met normale hindernissen en 
natuurlijke hindernissen zoals boom-
stammen, heggen, water en takken. 
Ze wist daarin als enige ruiter foutloos 
te blijven met beide pony’s, waardoor 
ze met beide pony’s er met de hoofd-
prijs vandoor ging. Kimerley Loos met haar pony’s 

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

NIEUWE AUTOBANDEN
   De juiste banden voor 
de beste prijzen

 Snel & professioneel 
 Gratis controle & advies

Bezoek ook eens onze 
nieuwe webshop!

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN

DE BESTE BANDENAANKOOP DOET U IN 
DE ENIGE ALL INCLUSIVE WEBSHOP! 

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL
Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 18 oktober
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Mierlo Hout A1 - Sparta’25 A1
14.30 Rhode B1 - Sparta’25 B1
13.00 Sparta’25 C1 - Gemert C2
13.00 VOW D1 - Sparta’25 D1
16.30 Keldonk Vet - Sparta’25 Vet

Zondag 19 oktober 
14.30 Irene 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - Gemert 4
10.00 Sparta’25 6 - Gemert 7
12.00 Sparta’25 9 - RKPVV 5

Dinsdag 21 oktober 
20.00 Avesteyn - Sparta’25 5

Vrijdag 7 november 
ApresSki Party

ASV’33
Jeugd zaterdag 18 oktober
15.00 ASV’33 A2 – MULO A3
15.00 ASV’33 MB1 – Sambeek MB1
12.30 ASV’33 C1 – Rood Wit’62 C2
11.00 MULO E4 – ASV’33 E2
10.00 Handel E1 – ASV’33 E3

Veteranen zaterdag 18 oktober
16.30 ASV’33 - Mariahout

Senioren zaterdag 18 oktober
19.00 FC Uden 1 – ASV’33 1

Zondag 19 oktober  
Geen wedstrijden

Jeugd woensdag 8 oktober
Oranje Zwart B1 – ASV’33 B1 5-4

Zaterdag 11 oktober
ASV’33 A1 – Bavos A1 6-1
Mierlo Hout A3 – ASV’33 A2 1-2
ASV’33 MB1 – VOW MB1 0-2
Erp C1 – ASV’33 C1 3-2
ASV’33 C2 – MULO C3 2-3
Bruheze C4 – ASV’33 C3 8-2
SJVV D1 – ASV’33 D1 8-0
ASV’33 D2 – Liessel D2M 16-1
DVG E1 – ASV’33 E1 9-3
ASV’33 E2 – Deurne E2 2-1
Boekel Sport E4 – ASV’33 E3 15-0
ASV’33 E4G – MVC E2G 11-0
ASV’33 E5 – Handel E3 2-4
ASV’33 F1 – Schijndel F2 1-4
Irene F1 – ASV’33 F2 7-1
SCMH F1 – ASV’33 F3 13-0
ASV’33 F4 – S.V. Brandevoort F9G 1-1
VOW F3 – ASV’33 F5 3-1

Veteranen zaterdag 11 oktober
Sparta’25 – ASV’33 3 – 3

Senioren zondag 12 oktober
ASV’33 1 – Helenaveen 1 5-0
ASV’33 2 – DSV 2 4-2
SC Helmondia 3 – ASV’33 3 0-4
ASV’33 4 – SPV 2 Afgelast
ELI 5 – ASV’33 5 1-2
Lierop VR1 – ASV’33 VR1 1 – 11
WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Mariahout
Programma zaterdag 18 oktober 
14.30 Mariahout A2 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO A5
14.30 Mariahout B2 - ELI B2
16.30 ASV’33 Veteranen – Mariahout Veteranen

Programma zondag 19 oktober 
10.00 Avesteyn 5 - Mariahout 4
10.00 Rhode 8 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - 
          Nijnsel/TVE Reclame VR3

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 8, 9, 11 en 12 oktober  
MW2 – Oxalis MW2 12 – 5
Ajola/De Wilma’s R1 – R1 0 – 2  
Sen 1 – De Korfrakkers 1  7 – 16 
(bekerwedstrijd)
PupF1 – De Korfrakkers 3 – 3 
PupE2 – De Korfrakkers 0 – 4 
PupE1 – Prinses Irene  7 – 7 
Odisco – PupD2 6 – 0 
PupD1 – Kv Rooi 12 – 0 

SCMH – AspC1  1 – 2 
Blauw Wit (Ha) – AspB1  9 – 2 
De Korfrakkers – JunA1 9 – 11 
Oranje Wit (L) 2 – Sen 2  13 – 6 
Oranje Wit (L) 1 – Sen 1  16 – 7 

Woensdag 22 oktober 
Sportpark Mariahout
19.45 MW2 – De Treffers MW1
Sportpark Heusden
20.00 DOS (A) MW1 – MW1

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Saturnus/Hendriks Coppelmans H2 – 
Café Thuis/Bedovo H1    1-3 
(18-25, 26-24, 20-25, 13-25)
Apollo D1 – Next/Bedovo D1    1-3 
(20-25, 25-18, 15-25, 20-25)
Vollan ‘65 MB1 - Bedovo MB1    1-3 
(21-25, 19-25, 25-17, 16-25)
Slagerij Brouwers/Bedovo DR1 - 
vd Lee Metaal    0-3 
(24-25, 24-25, 09-25)
POB - Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 0 - 3 
(22-25, 16-25, 22-25)
De Smulsmurf/Bedovo DR2 - Verhofstad   1 - 2 
(19-25, 15-25, 25-21)
Dientje/Unibouw - Bedovo HR2   3 - 0 
(25-20, 25-21, 25-22)
horloge-bandjes.nl - Bedovo DR3   3 - 0 
(25-12, 25-10, 25-11)

Programma 25 oktober 
D’n Ekker, Beek en Donk
17.00 Next/Bedovo D1 - 
          Tornado Nistelrode D1
17.00 Bedovo MB1 - Achilles MB1 
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - DKJO H1

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten
Dames KPJ Beek en Donk – Saturnus 18 – 13
Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk B1 
- H.C.B ’92 B1 10 – 5
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 - 
Manua C1 10 – 5
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
- The Flyers D1 24 – 1
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D2 
- Aristos D2 1 – 6
Dames Swift - KPJ Beek en Donk 16 – 16
Gemengde D-jeugd Saturnus D1 - 
KPJ Beek en Donk 12 – 4
Meisjes B-jeugd DOS ’80 B1 -
KPJ Beek en Donk B1 12 – 11
Meisjes C-jeugd Rapiditas C1 - 
KPJ Beek en Donk C1 19 – 1
Gemengde D-jeugd M.H.V ’81 D1 - 
KPJ Beek en Donk D1 18 - 15 
 
Aspiranten zaterdag 25 oktober
10.00 Meisjes C-jeugd Lido C1 - 
          KPJ Beek en Donk C1
          De Pompenmaker

Aspiranten zondag  26 oktober 2014
13.45 Dames H.C.B ’92  - KPJ Beek en Donk 
          De Braken
11.30 Gemengde D-jeugd Niobe D1 - 
          KPJ Beek en Donk D1 
          De Schop

Uitslagen Senioren
Dames Gemert - KPJ Beek en Donk 23 -5

Senioren  zaterdag 18 oktober 
18.00 Dames Avios - KPJ Beek en Donk    
          Gemert 1
20.00 Heren KPJ Beek en Donk - Gemert 2 
          Gemert 1

Bedo
Uitslagen.
Helios ’72 – Gemengde C-jeugd  18-23
Heren A-jeugd – Tremeg  14-28
Bouwcenter Centen – 
Dames recreanten  15-10
Helios ’72 – Dames 1  12-17
Helios ’72 – Heren 3  22-26
Aristos – Heren 2  26-32
DOS ’80 – Heren 1  18-23

Programma zaterdag 18 oktober
19.00 BMH ’95 – Dames recreanten — 
          De Burcht, Boekel

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 10 oktober
Dennis van Dommelen – Jan van Grinsven 3-1
Arie v/d Burgt – Mark v/d Burgt 3-0

Stand per 10 oktober
1. Dennis van Dommelen 2-6
2. Arie v/d Burgt 2-6
3. Niels Schoonings 1-3
4. Dave v/d Burgt 1-2
5. Philip Oosthoek 1-1

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 6 oktober 
Hans Wagelmans - Henk van den Bergh  2-0
Hans van der Ligt - Henk Jansen  0-2
Henk van de Vegt - Leo van Griensven  0-2
Jan Verbakel - Guus van de Elsen  0-2
Cor Verschuren - Antoon Maas  2-0
Harrie van Kleef - Harrie Poulisse  0-2
Martien Swinkels - Jan Hesselmans  0-2
Jan van Neerven - Cor van den Berg  2-0
Pieter Rooijackers - Frits Poulisse  0-2
Bennie Beerens - Theo van Hoogstraten  0-2
Bert van Wanrooij - Jan van Hout  2-0
Piet van Zeeland - Antoon Wagemans  0-2
Jaspert Swinkels - Antoon van Osch 0-2

Uitslagen dinsdag 7 oktober 
Hans Wagelmans - Henk Mastbroek  1-1
Herman van de Boom - Ad Barten  2-0
Lambert van Bree - Ad de Koning  0-2
Marinus Steegs - Wim Swinkels  0-2
Frits Wilbers - Antoon Smits  0-2
Jan Hesselmans - Harrie van Kleef  2-0
Hendrik Korsten - Theo Spierings  0-2
Theo Rossum - Mari Verbakel  0-2
Willie Vorstenbosch - Leo Migchels  0-2
Hendrik Korsten - Piet Goossens  0-2
Frits Poulisse - Albert Kluijtmans  2-0
Bert van de Vorst - Mari Verbakel  1-1
Tonnie Raaijmakers - Hans Heldoorn  2-0
Antoon Wagemans - Cor Oppers  0-2
Hans Heldoorn - Evert Baring  0-2
Theo Verheijen - Tonnie Raaijmakers 0-2

Uitslagen maandag 13 oktober 
Henk Verhappen - Herman van de Boom  0-2
Leo van Griensven - Gerrit van Osch  2-0
Henk van den Bergh - Henk Mastbroek  0-2
Ad Barten - Ad de Koning  0-2
Tonny de Louw - Gerrit van Osch  0-2
Cor van den Berg - Cor Verschuren 2-0  
Martien Swinkels - Antoon Smits  2-0
Lou Muller - Antoon Rooijakkers  2-0
Mari Verbakel - Frits Poulisse  2-0
Albert Kluijtmans - Bert van de Vorst  2-0
Piet Goossens - Theo van Rossum  0-2
Leo Migchels - Bennie Beerens  0-2
Jan van Hout- Evert Baring  0-2
Jaspert Swinkels - Bert van Wanrooij  0-2
Cor Oppers - Hans de Jager  0-2
Antoon van Osch - Frits Tak  0-2
Fons van der Linden - Evert Baring 2-0

Uitslagen dinsdag 14 oktober 
Ad Barten - Hans Wagelmans  2-0
Gerrit van Osch - Lambert van Bree  0-2
Antoon Maas - Antoon Smits  2-0
Harrie Bouwmans - Marinus Steegs  0-2
Frits Wilbers - Jan van Neerven  0-2
Wim Swinkels - Lou Muller  2-0
Pieter Rooijackers - Hendrik Korsten  2-0
Jan van Dijk - Willie Vorstenbosch  2-0
Fons van der Linden - Henk Meerwijk  0-2
Hans de Jager - Evert Baring  0-2
Hans Heldoorn - Piet van Zeeland  2-0
Cor Oppers - Fons van der Linden  0-2
Henk Meerwijk - Antoon Wagemans 0-2

bridgen

Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 8 oktober 
1.Jan en Cellie  63,60 % 
2.Tonnie en Gerda  56,40 %
3. Marian en Leny  56,00 %
4.Riky en jan  51,60 %
5/6 Mari en Arno  50,80 %
5/6 Riek en Leo  50,80 %              
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond 
in het Bavaria Brouwerij Café 
Lieshout. Kijk voor meer informatie op 
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 8 oktober  
Lijn A
1.Annie en Thera  64,24%
2.Mien en Jeu  59,72%
3.Heidi en Angela  57,29%
4.Diana en Mari  56,60%
5.Diny en Jos  52,78%

Lijn B
1.Wilma en Erik  62,43%
2.Wil en Maria  60,83%
3.Ellie en Zus  58,63%
4.Ton en Annelies  56,18%
5.Nellie en Rie  51,45%
De volgende zitting is op woensdag 22 
oktober. Aanvang 19.30 uur. Plaats. Café-
Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen  14 oktober 
1.Cor en Nelly  67,92%
2.Diny en Jos   60,83%
3.Jo en Riekie  57,08%
4.Annie en Rie  55,83%
5.Lien en Theo  53,75%
De volgende zitting is op dinsdag 21 
oktober, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

basketbal
BasketbalClub Lieshout
Uitslagen 11 oktober
Dames 1 – Den Dungk 25 - 40
Heren 1 – Tantalus 64 - 66

Heren 2 – Almonte 98 – 39
DU20/DU22 – Quo Vadis 31 - 45
JU18 – Gennep Cougars 40 – 37
MU16 – Almonte 103 – 28
GU14 – Gennep Cougars 13 - 37
MU12 – Attacus 14 – 66
GU12 – Gennep Cougars 30 – 23
DU = Dames Onder, JU = Jongens Onder, 
MU = Meisjes Onder, GU = Gemengd Onder

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 14  oktober
1-0 Zjon v.d. Laar - Willy Constant  
1-0 Thijs Knaapen - Chris v. Laarhoven  
0-1 Herman Konter - Erick Robbescheuten 
1-0 Johnny v.d. Laarschot - Jef Verhagen  
1-0 Aloys Wijffelaars - Albert v. Empel  
1-0 Hein v. Bree - Frans v. Hoof

Programma 21  oktober
Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree 
Erick Robbescheuten - Aloys Wijffelaars
Albert v. Empel - Herman Konter
Hans Claas - Johnny v.d. Laarschot
Chris v. Laarhoven - Willy Constant
Dirk-Jan Gloudemans - Jef Verhagen
Thijs Knaapen - Frans v. Hoof

,

Aanstaande bruiden opgelet!
Vanaf 20 oktober starten wij met de verkoop 
rechtstreeks uit onze eigen bruidsmodefabriek in 
Gemert.
Creations of Leijten is een Nederlands bruidsmerk 
dat in heel Europa verkocht wordt. Als enige 
fabrikant produceren wij in Nederland.
Wij hebben voor alle bruiden een mooie creatie: 
trendy – romantisch – klassiek. De jurk kunnen 
wij geheel naar uw wensen afstemmen. Ook voor de 
(schoon)moeder en het gevolg hebben wij een brede 
collectie.
Bel nu voor het maken van een afspraak:
0492-371316
Creations of Leijten | Willem de Haasstraat 5 | Gemert 

www.creationsofleijten.com

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

HET ”VEERHUISJES” MENU, ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p. 
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“GUUS, BLIJVEN WE THUUS”
Met nog maar drie wedstrijden 
gespeeld in de kwalificatiereeks voor 
het EK in Frankrijk over twee jaar, zijn 
de verwachtingen voor de meeste 
voetballiefhebbers al tot bijna nul 
gedaald!
We weten dat we niet zomaar over 
de ‘kleine’ landen heen walsen, maar 
we mogen er toch wel van uit gaan, 
dat we enigszins wat tegengas mogen 
geven tegen die kleine dwergen, zoals 
IJsland bijvoorbeeld van afgelopen 
maandag!
Met toch redelijk hetzelfde 
spelersmateriaal kunnen we niet meer 
die drive opbrengen, die we nog enkele 
maanden geleden zagen op het WK in 
Brazilië. Waar kan dit toch aan liggen?
Spelerswisselingen, spelersposities, 
voetbal tactische zaken zoals de 
manier van opstellen van spelers in 
diverse formaties? Je kunt er alles bij 
verzinnen en weer zal het Nederlandse 
volk heel veel bondscoaches hebben 
met een eigen mening, maar zou het 
dan misschien aan de bondscoach zelf 
kunnen liggen? Het is wel de meest 
voor de hand liggende reden en je 
hoeft maar één slecht-nieuws-bericht 
te houden, toch?
Natuurlijk heeft ‘Guus Geluk’ (die 
naam heeft ie volgens mij ook niet 
per ongeluk gekregen!) deze keer 
niet het juiste moment gepakt, om 
in te stappen in een internationaal 
avontuur. Hij had gehoopt dat Holland 
op het WK 2014 de eerste ronde 
er uit gewipt zou worden, net zoals 
velen dat ook gedacht hadden, maar 
het tegenovergestelde is waarheid 
geworden. We deden weer mee!
En dan is de erfenis groot als je een 
Van Gaal als voorganger hebt gehad. 
Niet zozeer qua prestaties, maar wel 
qua manier van benaderen van het 
voetbalspelletje. Zie je bij Lowieke de 
strakke hand van regels en afspraken, 
zo is Guusje meer van het overlaten aan 
spelers v.w.b. zelfverantwoordelijkheid 
en discipline in en rondom het veld. 
En voetballers blijken soms net ‘kleine 
jongens’ te zijn, die hebben sturing 
nodig, moeten weten tot hoever ze 
kunnen gaan en wat ze moeten doen. 
Waarschijnlijk heeft Guus bij deze 
spelers de gevoelige snaar niet geraakt 
en was dat een half jaar geleden nog 
wel het geval. 
Toch heeft Tsaar Guus ook 
spelersgroepen gehad die deze manier 
van aanpak wel zagen zitten.
Zo won hij o.a. met PSV in 1988 
de landstitel, de nationale beker en 
Europacup 1! En met de nationale 
ploegen van Zuid-Korea, Australië en 
Rusland behaalde hij ook enigszins 
acceptabele prestaties, zeker in de 
ogen van de Koreanen, ‘Aussies’ en 
Russen.

Toch is ook Guus bij diverse clubs 
ontslagen na natuurlijk niet al te 
florissante prestaties. Zo is hij bij 
Turkije als bondscoach ontslagen, als 
ook bij Real Madrid en Valencia. Als 
hoofdcoach van Nederland heeft hij 
ook al een ‘dubieus’ verleden achter 
zich! Deed hij het op het WK ’98 in 
Frankrijk het goed met een vierde 
plaats (na uitschakeling in de halve 
finale tegen Brazilië), in ’96 op het EK 
in Engeland, verliep het allemaal niet 
zo lekker!
We hadden ons via een play-
offwedstrijd tegen Ierland maar net 
geplaatst of Guus ‘Ivanovich’ kreeg te 
maken met ‘De Kabel’, een onenigheid 
die ietwat te vergelijken valt met de 
‘Sinterklaasperikelen’ van nu! Dit 
zou de oorzaak zijn geweest van de 
uitschakeling in de kwartfinale en 
voormalige ‘stofzuiger’ Edgar Davids 
werd naar huis gestuurd!
Heeft de bondscoach misschien 
ook nu weer te maken met enkele 
‘eigenheimers’, die door de manier van 
benaderen te veel vrijheid krijgen en 
denken te mogen doen wat ze willen, 
die eigenlijk een strak leidende hand 
nodig hebben? 
Moeten akkefietjes, zoals met Van 
Persie en Huntelaar, niet direct de kop 
ingedrukt worden en was dit misschien 
wel niet voorgevallen als er een meer 
leidend regiem gevoerd zou zijn?
Wie zal het weten? Enkele dingen 
staan nu al vast; dat wij het heel 
moeilijk gaan krijgen, dat er geen 
‘kleine jongens’ meer zijn, dat wij wél 
kunnen voetballen en dat we nóg geen 
vakantie moeten plannen in Frankrijk!
Één geluk voor Guus is, dat op het 
volgende EK er 24 landen mogen 
deelnemen. Zelfs een derde plaats 
in de poule, zou theoretisch nog een 
mogelijkheid bieden om in Frankrijk 
te mogen deelnemen! Zou de 
bondscoach dit nog mogen beleven? 
Blijft Guus Geluk een verschrikkelijke 
‘bofbibs’?

R. van den
Enden

COLUMN

zaalvoetbal Café/Zaal de Tapperij pakt 
belangrijke winst

Beek en Donk - Voor D3 Architecten/
Café/Zaal v.d. Burgt mag gezegd 
worden dat het pittig programma 
af te werken had aan het begin van 
de competitie. Nu was Café/Zaal de 
Tapperij de tegenstander, die toch 
zeker ook gezien mag worden als 
één van de titelkandidaten. 

De Tapperij wist de beste kansen te 
creëren en stond na 20 minuten op 
een verdiende 2-0 voorsprong. D3 
voerde het tempo wat op en pro-
beerde de aansluiting te forceren. Dit 
lukte wel, maar in de laatste ander-
halve minuut bleef er te weinig tijd 
over om nog een gelijkspel uit het 
vuur te slepen en zo eindigde deze 
topper in een 2-1 winst voor de 
Tapperij.
 
V.d. Berg wil bovenin meedoen
Meulensteen/van Lieshout weert 
zich kranig en heeft al 3 belangrijke 
punten weten te vergaren. Tegen 
Rijwielhandel v.d. Berg bleek een er-
varen A-klasse ploeg toch een ma-
tje te groot. De voorsprong voor v.d. 
Berg liet niet heel lang op zich wach-
ten en de ploeg liep gestaag uit naar 
3-0. In de slotfase wist Meulensteen 
nog een eretreffer te maken, maar 
het slotakkoord was toch weer voor 
v.d. Berg dat met een 4-1 winst zich 
meld aan de top van de A-klasse.
 
Eenvoudige avond van Kuringe 
Adviesgroep
van Kuringe Adviesgroep had een 

makkelijke avond tegen Café Thuis, 
dat nog wel op voorsprong wist te 
komen. Na de mooie gelijkmaker liep 
de regerend kampioen snel uit naar 
een ruime 2-8 overwinning. Voor 
Café Thuis wordt het zaak om in de 
komende wedstrijden de eerste pun-
ten binnen te slepen, waar v. Kuringe 
zo snel mogelijk de koppositie wil 
veroveren. In deze nog prille com-
petitie beginnen de eerste contouren 
op de ranglijst zich af te tekenen en 
lijken de favorieten zich al meteen 
bovenin te melden.

Eerste winst Traxx Party- en 
Kartcentrum
Voor Traxx Party- en Kartcentrum 
kon eindelijk de eerste winstpartij 
worden genoteerd. Na 3 wedstrijden 
wilde de ploeg ook presteren en aan-
sluiten bij de subtop in de B-klasse. 
Tegen DHVM (Den Hurk Vastgoed 
Management) duurde het lang voor-
dat een beslissing kon worden gefor-
ceerd. Pas in de laatste 10 minuten 
capituleerde DHVM onder de druk 
van Traxx. DHVM heeft een paar 
nieuwe spelers die voor iets meer 
gevaar kunnen zorgen voor de goal, 
maar tegen Traxx bleek dat dus nog 
niet voldoende getuige de 2-5 ne-
derlaag.

Moeizame overwinning voor Puur Baden
FC Avondrood kende een bliksem-
start tegen het beter geachte Puur 
Baden dat daar toch even van onder 
de indruk was. Na 5 minuten voet-
ballen stond er een verrassende 2-0 
op het bord en wist Puur Baden dat 
er een flinke schep bovenop moest. 
Dat gebeurde dan ook. Puur Baden 
kwam terug, maar kon vooralsnog FC 
Avondrood niet op de knieën krijgen 
Pas in de laatste 10 minuten kon een 
4-4 gelijke stand worden gepromo-
veerd tot een verlichtende 4-7 over-
winning. Daarmee deelt Puur Baden 
de eerste plek in de B-klasse.

Hurkmans laat koppositie liggen
Hurkmans Vloeren BV had alleen kop-
loper kunnen blijven als het ook zou 
winnen van FC v.d. Burgt. Zou.....want 
het gebeurde dus niet. Lange tijd leek 
Hurkmans op een moeizame zege 
af te stevenen toen het een kwartier 
voor tijd voor het eerst op voorsprong 
kwam (2-1), maar 1 minuut voor tijd 
wist E. Leenders namens v.d. Burgt 
die droom in duigen te laten vallen. 
Zo blijft v.d. Burgt aansluiting houden 
bij de top en verloor Hurkmans dus de 
kans om alleen koploper te zijn.

Uitslagen, standen en programma op 
www.wacbeekendonk.nl

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Apk-keuring , reparatie en 
onderhoud + haal- & brengservice

De Stater 6 | Lieshout | www.vksauto.nl | 0499-423296

Aarle-Rixtel - Dit jaar viert turn- en 
gymvereniging Cialfo uit Aarle-Rixtel 
haar 60-jarig bestaan.  Na al die jaren 
draait het er bij Cialfo nog altijd om 
dat jong en oud op een leuke manier 
sportief bezig zijn met gymmen en 
turnen. Bewegen is erg belangrijk, 
zeker in een tijd waarin steeds meer 
mensen te kampen krijgen met over-
gewicht en veel kinderen en ouderen 
te weinig lichaamsbeweging krijgen.  

Daarom probeert Cialfo haar leden, 
ongeacht leeftijd, geslacht of eventue-
le beperkingen op een laagdrempelige 
manier te motiveren om in beweging 
te blijven. Dat ze hierin succesvol zijn, 
blijkt wel uit het ledenaantal: met ruim 
200 leden is Cialfo één van de grootste 
verenigingen in Laarbeek. Bijzonder is 
ook het grote leeftijdsbereik. De jong-
ste leden zijn 2,5 jaar en het oudste lid 
is geboren in 1932 (reken het zelf maar 
uit…).

Het 60-jarig jubileum viert Cialfo dit 
jaar met al haar leden. Voor de jeugd-
leden is op zaterdag 11 oktober een 
groot springkussenfeest gehouden. 
De Dreef stond voor de gelegenheid 
vol met luchtkussens in allerlei soorten 

en maten waarop de kinderen naar 
hartenlust konden springen. Dit fes-
tijn is mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank Peel Noord en Crazy Air 
springkussenverhuur. 

Nieuwe turnpakjes
Ook zijn ter gelegenheid van het jubi-
leumjaar nieuwe turnpakjes ontworpen 
voor Cialfo. Deze stijlvolle pakjes in de 
blauwe clubkleur zijn bij de clubkam-
pioenschappen in april gepresenteerd 
en meteen in gebruik genomen. Voor 
de volwassen leden, trainers en bestuur 

staat eind oktober nog een feestavond 
gepland om deze bijzondere verjaar-
dag van de vereniging te vieren.

Meedoen? 
Cialfo heeft nog altijd ruimte voor 
nieuwe leden. Wie het leuk lijkt om 
mee toe doen, kan een gratis proefles 
volgen. Meer informatie hierover is te 
vinden op de vernieuwde website van 
de vereniging: www.cialfo-gym.nl. Zo 
blijkt Cialfo ook met haar 60 jaar een 
vereniging te zijn die springlevend in 
de samenleving staat.

turnen

Turnvereniging De Ringen houdt het Grote Gymfeest
Beek en Donk - Al 3 opeenvolgende 
jaren is het Grote Gymfeest een heus 
feestje om naar toe te gaan. Ook dit 
jaar houdt De Ringen samen met de 
KNGU dit unieke evenement. Op za-
terdag 18 oktober tussen 14.00 en 
16.00 uur kunnen kinderen het ultieme 
gevoel van vliegen en zwaaien ervaren. 

Via een uitdagend en leuk parcours 
kunnen kinderen op speelse wijze ken-
nis maken met de gymsport en turnver-
eniging ‘De Ringen’. Het programma is 
geschikt gemaakt voor kinderen vanaf 
3 jaar. Turnen is een zeer goede basis 
gebleken om op jonge leeftijd de basis 
van bewegen bij te brengen.

Het Grote Gymfeest wordt jaarlijks ge-
stimuleerd vanuit de KNGU en spon-
sor Kellog’s met als doel om jonge 

kinderen te laten bewegen en enthou-
siast te maken voor de turnsport. Epke 
Zonderland is het gezicht van het Grote 
Gymfeest. Via filmpjes roept hij kin-
deren op om mee te doen. Alles over 
Het Grote Gymfeest is te vinden op 
www.hetgrotegymfeest.nl. 

Ben je enthousiast geworden, en wil 
je lekker bewegen schrijf je dan in op 
de site www.deringen.nl of op de site 
van www.hetgrotegymfeest.nl en kom 
langs op 18 oktober vanaf 14.00 uur bij 
D’n Ekker te Beek en Donk.  

Het Grote Gymfeest bij Turnvereniging De Ringen

60-jarig jubileum voor Cialfo
Voor de jeugdleden was er een groot springkussenfeest

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

HET ”VEERHUISJES” MENU, ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p. 
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handboogschieten

wielersport

Omroep Kontakt gaat voor Jayden!
 

Op vrijdag 31 oktober en 
1 november houdt Omroep 
Kontakt twee actiedagen. 
Vanaf vrijdagmorgen 8.00 uur 
tot en met zaterdagmiddag is 
Omroep Kontakt live in de lucht 
en proberen we de Laarbeekse 
bevolking en bedrijven te 
bewegen tot doneren.

Omroep Kontakt gaat voor Jayden! 
Doet u ook mee?

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

Foto: Joost Duppen

korfbal Flamingo’s delft onderspit 
tegen Oranje Wit

Flamingo’s E1 viert kampioenschap

Mariahout/Leunen - In de hoofdklasse B lukte het 
Flamingo’s, gesponsord door Auto Corsten, niet 
om punten mee naar huis te nemen. In Leunen 
was het plaatselijke Oranje Wit de Mariahoutse 
vrouwen met 16-7 de baas. Doodzonde na de 
goede partij van de week daarvoor. 

Oranje Wit speelde deze wedstrijd agressiever 
dan Flamingo’s. Dat neemt niet weg dat er over 
en weer kansen  waren. Oranje Wit bleek tref-
zekerder  dan de rood-witte formatie van trai-
ner/coach Eric van Veghel. Bij rust was het 6-4. 
Flamingo’s had daarna 6-5 moeten maken, maar 
dat gebeurde niet. 

Loes Vermeulen maakte direct na rust haar de-
buut in het vaandelteam als invalster voor Gaby 

Habraken. Zij speelde goed, net als Anne van 
Gorp, die in de ploeg kwam voor Martje van den 
Broek, die geblesseerd uitviel.  De verdediging 
kwam de gemaakte afspraken lang niet altijd 
na. Daardoor kreeg Flamingo’s te veel onnodige 
doelpunten tegen. In de Mariahoutse aanval zat 
bovendien te weinig overtuiging om het Oranje 
Wit echt moeilijk te maken. De ploeg was mentaal 
niet sterk genoeg afgelopen zondag. Flamingo’s 
sluit door deze nederlaag de eerste helft van de 
veldcompetitie als rode lantaarndrager af met 2 
wedstrijdpunten.  In de zaal, waarvoor de voor-
bereidingen aanvangen, speelt Flamingo’s in de 
overgangsklasse.  

In de reserve hoofdklasse verloor senioren 2 met 
13-6 van Oranje Wit 2.

Mariahout - Het Pupillen E1 team van korfbal-
vereniging Flamingo’s, gesponsord door VLM 
Van Lankveld Mariahout, heeft zaterdag de 
kampioenstitel gevierd. 

Flamingo’s E1 speelde met 7-7 gelijk tegen 
Prinses Irene. De vijf overige wedstrijden van 
deze eerste helft van de veldcompetitie hadden 
zij allemaal al gewonnen, waardoor de Pupillen 
een week eerder het kampioenschap al  binnen 
hadden gehaald.

Flamingo’s E1 kampioen

volleybal Zegereeks Bedovo 
duurt voort

Winteractiviteiten bij 
Wielerclub Aan de Wielen

Start regiowedstrijden 
voor Krijgsman Soranus

Beek en Donk - Vorige week werd er in de 
Nevobo-competitie enkel gewonnen door de 
volleyballers van Bedovo. Deze week zetten de 
jeugd, heren en dames deze zegereeks voort.

Bedovo MB1
Tegen Vollan ’65 MB1 bleef Bedovo MB1 on-
geslagen. De Beek en Donkse meiden hadden 
wellicht iets meer moeite dan in de voorgaande 
weken, maar dat uitte zich in slechts een enkel 
gemorst puntje. Alleen in de 3e set kregen ze 
het te moeilijk, maar in de overige sets leidde 
goede samenwerking op de belangrijke mo-
menten iedere keer tot setwinst. 

Next/Bedovo D1
Bij de senioren deed Next/Bedovo D1 ook weer 
goede zaken. Na 3 gemakkelijke wedstrijden, 
stond een eerste krachtmeting op het program-
ma. In de eerste set leidde een verrassende op-
stelling tot winst, maar in de tweede set bleek 
de magie van deze opstelling te zijn uitgewerkt 
en kon zelfs een uitstekend verdedigende Aukje 
van Schijndel het punt niet redden. Hierna her-
stelde Next/Bedovo D1 zich gelukkig snel en 
met nodig wat bravoure pakten ze 4 punten 
tegen Apollo D1.

Café Thuis/Bedovo H1
In de Nevobo-competitie resten dan de heren. 
Na een valse seizoensstart doen zij het de af-
gelopen weken alles behalve onverdienstelijk. 
In de derde set zorgde een gebrek aan concen-
tratie ervoor dat deze nipt moest worden afge-
staan aan Saturnus H2. 26-24. Daarbuiten liep 
het spel van Café Thuis/Bedovo H1 als een ge-
oliede machine, waarin verschillende killblocks 
van Koen Spierings hoogtepuntjes waren.

Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1
Bij de recreanten was er ook nog succes voor 
het eerste herenteam. Sportshop Laarbeek/
Bedovo HR1 wist in de eerste set niet genoeg 
druk te zetten om POB op de knieën te krijgen. 

Daarna zorgde vurige aansporing door Hans 
van de Waardenburg voor wat meer pit. Het 
ging niet van een leien dakje, maar toch wisten 
de heren de wedstrijd hun kant op te trekken. 
2-1.

Bedovo DR1
En hier stopt de zegereeks. Bedovo DR1 stuitte 
op de verrassend sterke nieuwkomer Van Lee 
Metaal. Met setuitslagen van 24-25 in beiden 
eerste sets was het verschil miniem, maar des-
ondanks in het nadeel van Bedovo. Daarna was 
het verzet gebroken en werden de volle 3 pun-
ten afgegeven.

De Smulsmurf/Bedovo DR2
Ook De Smulsmurf/Bedovo DR2 kreeg het niet 
voor elkaar om het degelijke spel van de tegen-
stander te breken. Vaak liepen ze lang gelijk op 
met tegenstander Verhofstad en deze verdien-
ste werd in de laatste set bekroond. Toen won 
De Smulsmurf/Bedovo DR2 ook de eindsprint 
en pakte zo nog een puntje.

Bedovo DR3
Bij de jonge dames van Bedovo DR3 zat winst 
er deze week niet in. De overtuiging van de te-
genstander was sterk en na drie verloren sets 
was de conclusie dat zij simpelweg een maatje 
te groot waren. De trainingsstof werd knap 
toegepast in de wedstrijd, maar mocht helaas 
nog niet baten.

Eefje Schippers, Maaike Koot en Monique 
van de Kruijs in afwachting van de aanval

Aarle-Rixtel – Wielerclub Aan de Wielen is de 
afgelopen weken al van start gegaan met enke-
le winteractiviteiten, zoals de wandelavond op 
dinsdag, de fysio-fitness avond op woensdag en 
de rik- en jokeravonden op de tweede dinsdag 
van de maand in de Couwenberg in Aarle-Rixtel. 

Zondag 19 oktober staat de eerste uit een serie 
van vier crossen op het programma, gedurende 
25 minuten en twee ronden kunnen de liefheb-
bers in een wedstrijd elkaars krachten meten. De 
start is om 10.30 uur op het parcours nabij d’n 
Duvelsberg in de Lieshoutse bossen.

Op 9 november en 4 januari staan er twee of-
ficiële veldtoertochten op de landelijke kalender 
van de NTFU, tweede Kerstdag  is de traditionele 
wandel-foto-puzzeltocht weer geprogrammeerd 
en op 28 december  wordt, in samenwerking met 
de Runnersclub Lieshout, de altijd spectaculaire 
koppelcross gehouden. Naast diverse clubritten 
in verenigingsverband starten zij natuurlijk ook bij 
veldtoertochten bij zusterverenigingen in de re-
gio. Uitgebreide informatie over alle activiteiten is 
te vinden op www.aandewielen.nl.

Lieshout - In navolging van de indoorwed-
strijden (18meter 3-pijlen) zijn de afgelopen 
week ook de 25 meter wedstrijden van start 
gegaan.

Ook hier geldt: 7 wedstrijden schieten waarvan 
de zes beste tellen. De jeugd beet hier het spits 
af. Zij mogen namelijk in dezelfde week voor-
afgaand aan de wedstrijden voor de senioren 
hun wedstrijden schieten. Een en ander vond 
voor hen vorige week dinsdagavond plaats op 
de eigen accommodatie. De twee aspiranten 
Alex v.d. Ven en James Stam schoten meteen 
een nieuw persoonlijk record met respectieve-
lijk 170 en 78 punten. De senioren moesten 

naar Vlierden. Het eerste team kwam tot een 
totaal van 1059 punten terwijl het tweede 
team eindigde op 729 punten. Uitblinker was 
Willem Bekx, die een totaal van 223 punten 
schoot, ofwel twee onder de negen.

De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 
Willem Bekx  223; Theo v.d. Laar 219; Rik v.d. 
Westerlo 214; Paul v.d. Broek 211; Arjan v.d. 
Heuvel 210; Maarten v.d. Elsen 201; Stephan 
Wijffelaars 194; Alex v.d. Ven 170; Toos v.d. 
Graef 163; Dion Thielen 153; Nelly v.d. Laar 
153; Ziggy Daniëls 139; Jim Daniëls 137; James 
Stam 78 en Noa Relou 78.

bridgen Jaarlijkse bridgetoernooi 
Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – De Bridgeclub van Aarle-Rixtel 
houdt op zondag 26 oktober weer het jaarlijk-
se bridgetoernooi. Het toernooi vindt plaats 
in het Multifunctioneel Centrum De Dreef, 
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel en start om 
13.00 uur.

Dit toernooi staat open voor zowel club- als 
thuisbridgers. Het hoogst eindigende paar uit 

Laarbeek mag zich de kampioen van Laarbeek 
noemen! Er zijn natuurlijk ook een leuke prijzen 
te winnen. Het inschrijfgeld bedraagt €15,00  
per paar, dit kun je betalen in de zaal, die vanaf  
12.15 uur open is. Aanmelden voor dit toer-
nooi? Dit kan via email: laarbeekbridge@on-
smail.nl en telefonisch via Joop Seijkens, Tel. 
0492- 381772.
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voor Sparta’25
ASV’33 heeft geen kind 
aan Helenaveen

Beek en Donk - Na enkele teleurstel-
lende puntendelingen en een ver-
liespartij wist sparta’25 weer eens 
drie punten mee naar Beek en Donk 
te nemen. In Den Bosch werd met 
1-2 gewonnen van BVV. 

In het eerste kwartier van de wed-
strijd was BVV de bovenliggende 
partij. Diverse kansen werden door 
de Bossche aanvallers gemist en de 
lat zat een 1-0 voorsprong in de weg. 
Daarna kwam Sparta’25 beter in hun 
spel en Robert Engels verscheen al-
leen voor de doelman van BVV 
maar zijn schot ging rakelings langs 
het doel. Een rode kaart voor een 
BVV-speler na het onreglementair 
stoppen van de doorgebroken Thijs 
Kluijtmans hielp Sparta ook snel in de 
goede richting. In de veertigste mi-
nuut wisten de groenwitten via Jaccy 
van den Enden, een op dat moment 
verdiende voorsprong te nemen 0-1. 
Dit voordeel werd in de tweede helft 
goed uitgebuit. Een vrije trap van 
Jaccy van den Enden belandde in de 
zestigste minuut bij de tweede paal, 
waar Thijs Kluijtmans de 0-2 binnen-
kopte. 

Deze comfortabele voorsprong 
bracht geen rust bij Sparta. Er ging 
veel mis en BVV kon met tien man 
een kwartier voor tijd de aanslui-
tingstreffer maken 1-2. Dit was het 
sein voor de BVV-spelers om in het 
laatste kwartier nog eens vol aan te 

zetten. De Sparten kwamen onder 
grote druk en de sporadische coun-
ters werden veel te vaak knullig uit-
gespeeld. Zoals zo vaak de laatste 
wedstrijden was het voor Sparta zeer 
moeilijk om de wedstrijd op slot te 
gooien. Fabio Neijts, de jonge Beek 
en Donkse doelman, liet daarna zien 
over veel talent en kwaliteit te be-
schikken. Wat BVV ook probeerde 
het was Fabio die met enkele spec-
taculaire reddingen zorgde voor de 
belangrijk winst.

Overige senioren
Opvallend bij de overige senioren-
teams van Sparta’25 was de 1e 
overwinning voor Sparta 3. Door de 
promotie afgelopen seizoen voetbal-
len ze op gelijkwaardig niveau als het 
tweede team van Sparta’25. Ook de 
ongeslagen status van Sparta 5 is een 
knappe prestatie. Op een ‘Duitse’ 
manier werd Oranje Zwart 2 in de 
slotminuut verslagen met 0-1. 

Feest bij Sparta’25
Op vrijdag 7 november wordt er 
voor alle leden, vrijwilligers en be-
trokkenen een heuse Après-Ski Party 
gehouden. Het ski-seizoen is nog 
maar amper begonnen, maar dat zal 
de pret zeker niet drukken. Vanaf 
20.00 uur is het tot skioord omge-
toverde clubgebouw open om op 
bijpassende muziek flink los te gaan. 

Sportiviteit belangrijk bij Sparta’25
Naast de belangrijke punten houdt 
Sparta sportiviteit hoog in het vaan-
del. Elk seizoen strijden de jeugd- en 
seniorenteams om de sportiviteit-
prijs. Een initiatief van de Normen en 
Waarden commissie.  

Een aantal keren per seizoen wordt 
een beoordelingsformulier door de 
scheidsrechter ingevuld. De scheids-
rechter geeft punten voor het gedrag 
van leiding, spelers en publiek rich-
ting scheidsrechter en richting tegen-
stander. Op het eind van het seizoen 
worden de punten bij elkaar geteld 
en bekeken wie zich het sportiefste 
team van Sparta’25 mag noemen 
in zijn categorie voor dat seizoen. 
De winnaars krijgen dan tijdens de 
seizoensafsluiting een verrassing en 
worden in het zonnetje gezet. 

Lieshout - ELI behaalde op het eigen 
sportpark tegen ONDO een zwaar-
bevochten 4-1 zege. Pas in blessure-
tijd viel de 3-1 en 4-1. De thuisclub 
kwam na 5 minuten gelukkig op voor-
sprong na een grote fout in de ONDO-
defensie. 

Bram Donkers benutte dit buitenkansje 
vlekkeloos, 1-0. De bezoekers kwamen 
even later bijna op gelijke hoogte, maar 
ELI-sluitpost Robin Evers kon de bal uit 
een goed genomen vrije trap nog tot 
corner verwerken. In de aantrekkelijke 
openingsfase zagen de in flinke getale 
opgekomen toeschouwers ELI bijna op 
2-0 komen, maar Bram Donkers zag 
zijn inzet via de voet van de ONDO-
keeper juist langs gaan. Toch kwa-
men de Blauwwitten na een kwartier 
op een 2-0 voorsprong. Het was Sem 
Steenbakkers, die de bal op fraaie wijze 
buiten bereik van de keeper van de be-
zoekers bij de 2e paal binnenschoot, 
2-0. De thuisclub behield tot de rust het 
betere van het spel met kansen voor 
Steenbakkers en Donkers. ELI moest 
wel bedacht zijn op enkele gevaarlijke 
counters van de Heusdense ploeg. 

Ook de beginfase van de 2e helft was 
erg aantrekkelijk. Aan ELI-zijde miste 
Steenbakkers het ONDO-doel op een 
haar, had het schot van Willem-Jan van 
de Brink een beter lot verdiend en had 
de sterke ELI-aanvoerder Lex Hollanders 
bijna succes met een kopbal. Na een 

uur werd de goed spelende Heusdense 
ploeg beloond voor het aanvallende 
spel. De bij een corner mee naar voren 
gekomen aanvoerder schoot de 2-1 
binnen. Met Arie van Hoof in plaats 
van de verdienstelijk debuterende 
Frank van Erp nam ELI hierna het initia-
tief over. Doelpunten bleven voorlopig 
uit, al waren Willem Jan van de Brink 
en twee maal Lex Hollanders dichtbij de 
bevrijdende 3-1. In die fase kon de ELI-
aanhang opgelucht ademhalen toen 

de bal bij een snelle counter vlak langs 
het ELI-doel verdween. Met de 90 
minuten op de klok viel de beslissing. 
Eerst was het Sem Steenbakkers, die na 
een mooie actie de 3-1 binnenschoot. 
Direct hierna werd Bram Donkers in het 
beruchte gebied ten val gebracht. De 
toegekende strafschop schoot hij zelf 
onberispelijk binnen, 4-1. Door deze 
winst revancheerde ELI zich voor de 
smadelijke nederlaag tegen RKMSV. 

Beek en Donk - De dames van Sparta’25 
zijn goed op weg. Na een bewogen 
seizoen weten ze al aardig wat pun-
ten binnen te slepen in de competitie. 
Donderdag werd in een oefenwedstrijd 
nog gelijkgespeeld tegen FC Eindhoven 
(1-1). Het vertoonde spel bood echter 
veel perspectief.

Zondag gingen de dames dus vol goede 

moed de wedstrijd tegen Erp in. Saskia 
Happé wist een hattrick te produceren 
en zorgde mede daardoor voor een 3-0 
eindstand op Sportpark ‘t Heereind. De 
dames lieten wederom zien dat ze het in 
zich hebben en krijgen nu een welver-
diend weekendje rust. Ze kunnen zich 
daarmee mooi voorbereiden om op 26 
oktober een uitwedstrijd te spelen tegen 
koploper Avanti’31 uit Schijndel.

Mariahout - De wedstrijd stond 
bol van de spanning, maar niet zo-
zeer op het gebied van voetballen. 
Mariahout kreeg als eerste de mo-
gelijkheid om de score te openen via 
een vrije trap van Rob Wagemans. 
Handel vergat dat het moest voet-
ballen en pakte onnodig gele kaar-
ten met zo nu en dan een forse over-
treding.  

Jan van Grinsven probeerde met een 
mooi schot op doel de score te ope-
nen voor Handel maar trof hierbij 
de lat. Handel kwam vlak voor rust 
met een man minder te staan. Tijn 
School pakte een domme tweede 
gele en moest met rood het veld ver-
laten. Handel zette wel via een pe-
nalty de 1-0 op het scorebord via Gijs 
Bexkens, wat tevens de ruststand 
zou zijn. 

Na de rust was het aan de scheids-
rechter om de wedstrijd in de hand 

te houden. Handel stond met 10 
man op eigen helft te voetballen en 
probeerde zo geen tegendoelpunt 
te krijgen. Rob Wagemans raakte, 
wederom via een vrije trap, de lat, 
waardoorde stand bleef staan op 
1-0. Via een aantal forse overtre-
dingen en onnodig  ruw spel was 
het de scheidsrechter die beide aan-
voerders bij zich riep in de 70e mi-
nuut. Reacties van spelers en leiding 
accepteerde de scheidsrechter niet 
meer en hij wilde de wedstrijd op 
een sportieve en fijne manier tot een 
einde zien te brengen. Gijs Bexkens 
leek deze waarschuwing niet te be-
grijpen. Met al geel op zak maakte 
hij een onnodig harde overtreding 
ter hoogte van de middellijn en dat 
kostte hem zijn 2e gele kaart, dus 
ook hij kon met rood vertrekken. 
Handel wist toch stand te houden 
met 9 spelers en mocht drie punten 
bijschrijven op de ranglijst.

Lieshout - De Supportersclub ELI no-
digt alle leden met partner uit voor de 
jaarvergadering. 

Deze wordt gehouden op vrijdag 24 
oktober in de kantine van ELI, aan-
vang 20.00 uur. Na afloop van de 

vergadering is er de mogelijkheid om 
nog een kaartje te leggen.

Doelman Fabio Neijts verdiende 
met zijn optreden een nominatie 
als ‘Kei van de Week’

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zondag de 
drie punten in huis weten te houden. 
De roodwitten waren deze wedstrijd 
tegen Helenaveen oppermachtig en 
met een beetje meer geluk en koel-
bloedigheid had de score hoger uit 
kunnen, en misschien wel moeten 
vallen. 

De supporters op Sportpark De Hut 
konden al in de 1e minuut juichen. 
Thijs van Uden liet de doelman kans-
loos op zijn schuivertje. Binnen het 
kwartier hadden Nick Hendriks (vrij 
voor de doelman) en Ronnie Heymans 
(binnenkant paal) de score al naar 3-0 
kunnen tillen, maar ASV’33 moest 
wachten tot de 38e minuut voordat 
Ronnie Heymans een prima voorzet 
van Thomas Fritsen bekwaam af-
rondde. 2-0. Met veel fysieke kracht 
probeerde Helenaveen ASV’33 van 
het scoren af te houden maar Nick 
Hendriks kwam voor de 2e keer oog in 
oog met de doelman van Helenaveen 
en deze keer was het wel raak, en dat 
betekende op slag van rust de 3-0. 

Na rust een veel sterker ASV’33 en een 
Helenaveen wat sporadisch een keer 
ongevaarlijk voor het doel van ASV’33 
verscheen. De ene na de andere aan-
val golfde op het Helenaveense doel 
af, maar de voorwaartsen van ASV’33 
waren niet scherp genoeg om de vele 
kansen doeltreffend af te maken. Dat 
lukte Pim Dubois in de 55e minuut 
wel. Hij knalde de Aarle-Rixtelnaren 

naar een 4-0 voorsprong. ASV’33 had 
de wedstrijd totaal onder controle en 5 
minuten voor tijd wist Ronnie Heymans 
zijn 2e treffer van deze middag op het 
scorebord te brengen. Nog geen mi-
nuut later verscheen Ronnie opnieuw 
alleen voor de doelman, maar nu was 
het de lat die de 6-0 in de weg stond. 
Maar met 5-0 winst kon ASV’33 deze 
middag heel tevreden zijn. Komend 
weekend is er geen competitievoetbal, 
maar gaat ASV’33 op bezoek bij FC 
Uden om te proberen een ronde ver-
der te komen in de beker.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer(46e 
Thomas Neaum), Peter Raymakers, 
Sander vd Waarsenburg, Pim Dubois, 
Thijs v Uden, Dennis Verbakel, Nick 
Hendriks (80e Niels v Gerwen), Ronnie 
Heymans, Thomas Fritsen (60e Kai 
Vervoort)

ASV’33 had een makkelijke 
middag tegen Helenaveen

VV Mariahout verliest 
van 9-tal Handel

Jaarvergadering supportersclub ELI

Sparta’25 dames op dreef

Zwaarbevochten zege voor ELI
 Sem Steenbakkers (11) met zijn schot voor de 2-0

Saskia Happé (2e links) maakte een hattrick

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 17:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DE NR.1 IN
WINTERSPORT

BEZOEK ONS GEHEEL VERNIEUWDE WINTERSPORTAFDELING
NU NOG GROTER EN DUS NOG MEER KEUZE!

NU SKI-ONDERHOUD VANAF 9,95
& SNOWBOARDONDERHOUD VANAF 19,95

OPRUIMING
SKI’S, SKISCHOENEN, SNOWBOARDS 

COLLECTIE 2013-2014 TOT

50%
KORTING

ALLE 
BEURTEN

10,-
KORTING

Badminton Club Lieshout start ook 
succesvol in midweekcompetitie

Lieshout - In de vierde klasse van de 
midweekcompetitie heeft BCL-R1/
Bavaria de eerste wedstrijd winnend 
afgesloten. De uitwedstrijd tegen het 
team van BC Maarheeze eindigde in 
een eclatante 1-7 overwinning. BCL-
R2/’t Verswarenhuys deed het zowaar 
nóg beter. Zij wonnen de thuiswedstrijd 
tegen BC Budel zelfs met 8-0.

BC Maarheeze-2 - BCL-R1/Bavaria: 1-7
Het Lieshoutse team dat dit seizoen 
voor het eerst meedoet aan de mid-
weekcompetitie is meteen goed begon-
nen. Ondanks, of misschien wel dank-
zij, de afwezigheid van de nog steeds 
geblesseerden Walter van Leuken én 
Stan van Vijfeijken en met invaller Bert 
Manders wist het team duidelijk te 
winnen van het team uit Maarheeze. 
Vooral bij de dames waren de verschil-
len groot. Corine Gevers en Karin van 
den Biggelaar wonnen hun singlepar-
tijen met duidelijke cijfers. Bert Manders 
en vooral Richard Essers hadden het 
zwaarder, maar wonnen ook. Vooral 
Richard maakte het erg spannend door 
een derde set toe te staan en die ook 
nog eens met 19-21 te winnen. In de 
afsluitende mixpartijen kwam het enige 
verliespunt. Bert Manders en Karin van 
den Biggelaar verloren na een lange en 
spannende partij van Huub Heezemans 
en Ineke Smeets. Met deze goede eerste 
overwinning heeft BCL-R1/Bavaria een 
mooie entree gemaakt in de midweek-
competitie en staat het meteen boven-
aan in de eerste afdeling van de vierde 
klasse.

BCL-R2/’t Verswarenhuys - 
BC Budel-R3: 8-0
Ook BCL-R2/’t Verswarenhuys is de 
midweekcompetitie zeer goed begon-
nen. Dit ervaren team, dat al jaren in 
de midweekcompetitie speelt, wist met 
speels gemak van de tegenstander uit 
Budel te winnen. In de singlepartijen bij 
de heren hadden Marthijn  Junggeburth 
en Jos Kluijtmans het alleen in de eerste 
set moeilijk. Beide wonnen daarna wel 
hun tweede set met duidelijke cijfers. Ida 
van de Lockant en Ingrid Bergé wonnen 
hun singlepartijen ook, waardoor de 
4-0 al snel op de borden stond. Bij de 
herendubbel en bij de damesdubbelpar-
tij was het niet veel anders. Duidelijke 
krachtsverschillen die in een duidelijke 
overwinning werden omgezet. Ook de 
afsluitende mixpartijen brachten geen 
ander beeld. Jos Kluijtmans en Ingrid 
Bergé hadden het in de eerste set nog 
wel moeilijk maar wisten toch te winnen 
(21-19) waarna de tweede set veel dui-
delijker werd gewonnen (21-9). Marthijn 
Junggeburth en Ida van de Lockant lie-
ten het niet zover komen: zij wonnen 
met duidelijke cijfers beide sets (21-11, 
21-8). Door deze vliegende start staat 
ook dit midweekteam van Badminton 
Club Lieshout fier bovenaan: deze keer 
in de eerste afdeling van de vijfde klasse.

Programma
In verband met de herfstvakantie is er 
op zondag 19 oktober geen competitie-
programma. Op 26 oktober wordt de 
vierde competitieronde afgewerkt.

vissen Mari Vereijken  en Marc Wijgergangs 
witviskoning 2014 bij HSV Het Geduld

Beek en Donk – Eindelijk was het 
zover. Met veel belangstelling kwa-
men de vissers bijeen om te horen 
wie de koning was geworden, en 
wat ze zelf na acht wedstrijden 
hadden klaar gespeeld. Dit alles 
werd zondagmorgen bekendge-
maakt bij Café/Zaal van de Burgt.

Het kon bijna niet meer fout gaan, 
voor 99,9 procent wisten de vis-
sers wel wie de kroon over zou ne-
men van Daan van Dartel (winnaar 
2013). Maar omdat de organisatie 
de laatste wedstrijd nog niet in de 
einduitslag had opgenomen bleef 
het toch nog wel spannend. Mari 
Vereijken was de verdiende en on-
betwiste leider van 2014. Met ruim 
23 punten bleef hij Geert Cremers 

voor in het eindklassement. Geert, 
die heel lang mee bleef doen om de 
titel, moest genoegen nemen met 
de tweede plaats, op de derde plaats 
eindigde Henk van de Vegt. Bijna 
elk jaar weet Henk zich te mengen 
in het eremetaal, heel knap.

Hoe verliep het met de jeugdafde-
ling? Daar was Marc Wijgergangs 
de grote man, hij wist Dennis 
Gruiters en Teun Bosmans knap 
achter zich te houden en pakte ver-
diend het jeugd kampioenschap. 
Dennis Gruiters gaat komend jaar 
over naar de senioren en HSV Het 
Geduld wenst hem daar veel succes 
bij.
Ook werd er om de Café/Zaal van 
de Burgt koppelbokaal gevist. Dit is 

de laatste officiële wedstrijd van het 
seizoen. Deze blinde viskoppelwed-
strijd werd gewonnen door Ronald 
Bosmans en Ronald Mastbroek, die 
hadden maar net een puntje meer 
dan koppel nummer twee: Mari 
Vereijken en Ad van de Zanden. 
Een puntje daaronder, op de derde 
plaats,  kwam Mark Geurts, die om-
dat er een oneven aantal was zich-
zelf als koppelmaat had geloot. 

Het seizoen zit er op en HSV Het 
Geduld wil dan ook alle deelnemers 
bedanken voor weer een mooie en 
een zeer gezellige viscompetitie. De 
gezelligheid, die bij hen hoog in het 
vaandel staat, kunnen ze dan ook 
alleen maar bereiken met zijn allen, 
nogmaals dank daarvoor. 

Vlnr: Mari Vereijken, Geert Cremers en Henk van de Vegt
Vlnr: Ad van der Zanden, Mark Geurts, Mari 
Vereijken, Ronald Bosmans en Ronald Mastbroek

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl Oranjelaan 46, Beek en Donk

06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

Zondag 2 november 
geopend

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

ACTIE
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badminton Jeugd Mixed 3 strijdt om 

koppositie
Beek en Donk – Vier jeugdteams van 
Badmintonclub Mixed waren zondag 
actief in de jeugdcompetitie van de 
Helmondse Badminton Bond (HBB). 
Maar ook het seniorenteam Mixed 4 
speelde die ochtend. Normaal spelen 
zij op woensdag- of donderdagavond, 
maar vanwege een zondagsteam in 
hun poule mogen ze dit seizoen twee 
keer tijdens de jeugdcompetitie spe-
len. Hoe hebben de teams het er van-
af gebracht?

In de E-klasse van de jeugdcompetitie 
zitten twee teams van Mixed. Eerder 
dit seizoen hebben het tweede en der-
de jeugdteam al tegen elkaar gespeeld. 
Toen ging de winst met 5-3 naar 
Mixed 2. Deze zondag was Mixed 3 
er op gebrand om de wedstrijd te win-
nen. Het eerste gemengd dubbel werd 
een overwinning voor Jadzia Spaan en 
Nick Meulensteen van Mixed 2, maar 
daarna won Mixed 3 het tweede ge-
mengd dubbel en ook het heren- en 
damesdubbel. In de singles werd het 
verschil definitief op het bord gezet. 
Zowel Novi Wieland, Joran Jansen als 

Anne Slaets wonnen hun wedstrijd. 
In het duel tussen de twee ‘Nick’-en 
moest Nick van den Elzen zijn meer-
dere erkennen in Nick Meulensteen. 
Daarmee kwam de eindstand op 6-2 
voor Mixed 3. In de tweede wedstrijd 
tegen Ganzeveer ging het een stuk 
eenvoudiger. Het team uit Aarle-Rixtel 
moet vooral nog ervaring op doen in 
deze klasse en was een maatje te klein 
voor Mixed 3. Eindstand 8-0. Hiermee 
staat Mixed 3 nu op de tweede plaats 
op slechts 1 punt achter koploper 
Mierlo. 

De andere jeugdteams haalden prima 
resultaten. Mixed 1 speelde 4-4 gelijk 
en won met 5-3. Mixed twee won de 
tweede wedstrijd met 7-1 en Mixed 
4 speelde de eerste wedstrijd keurig 
4-4 gelijk en verloor nipt in de tweede 
wedstrijd met 5-3.

Het seniorenteam van Mixed 4 mocht 
op deze zondagochtend ook aantre-
den tegen BCV 3 uit Valkenswaard. 
Bij Mixed spelen allemaal jongelingen 

die vorig seizoen of enkele seizoenen 
geleden zelf nog in de jeugdcompeti-
tie uitkwamen. Min of meer nog ge-
wend aan spelen op zondag verliep 
de wedstrijd dan ook voorspoedig. 
Rond de klok van 12 uur gingen ze 
met een 6-2 overwinning op zak weer 
huiswaarts. Kijk voor meer informatie 
over BC Mixed op www.bcmixed.nl en 
www.facebook.com/mixed.

Vlnr: staand Anne, Novi en 
Meike en zittend Nick en Joran. 
Eefje was er niet bij. 

‘Bewegen is Fun’ met B.C. de Ganzeveer
Aarle-Rixtel - Coördinatieve-
rmogen, snelheid en reactiesnel-
heid: qua beweging is badminton 
een intensieve sport vol afwisse-
ling. Juist daarom is het zo leuk. 
Zelfs voor beginnelingen en men-
sen die lange tijd niet meer aan 
sport hebben gedaan is het ideaal. 

Badminton is een ideale training om 
hart- en bloedvaten in een goede 
conditie te houden en het is goed 
voor spieropbouw van armen en 
benen. Met deze feiten heeft B.C. 
de Ganzeveer deelgenomen aan 
het project ‘Bewegen is Fun’. Op 
de basisscholen in Aarle-Rixtel is 
een badmintonclinic gegeven aan 
circa 150 kinderen. In deze sportcli-
nics laat B.C. de Ganzeveer zien dat 
badminton een zeer goede sport is 
voor de groei van jeugd, zowel in 
teamspel als in persoonlijke groei 
van bijvoorbeeld coördinatievermo-
gen, reactiesnelheid en natuurlijk 
gezelligheid.

B.C. de Ganzeveer heeft deze clinics 
speciaal gericht op de jeugd omdat 
ze willen laten zien wat badminton 
nu precies inhoud en hoe leuk het is 
om deze sport te beoefenen. Deze 
clinics zijn voor de zomervakantie 
begonnen en in de komende we-
ken volgen er nog meer. Heeft uw 
zoon of dochter ook een badmin-
tonclinic gehad van hen gehad en 
waren ze hier razend enthousiast 

over, schroom dan niet om ge-
bruik te maken van een gratis vrije 
training. Deze trainingen zijn elke 
donderdag van 19.30 tot 20.30 
in MFC de Dreef te Aarle-Rixtel. 
Voor meer info kunt u terecht op 
www.ganzeveer.nl of mail naar 
info@ganzeveer.nl.

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

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

Een nieuwe of 2e hands auto gekocht?
Bereken uw premievoordeel op www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafh ankelijk, vrijblijvend en 
deskundig advies, neem dan contact met ons op.

Ook voor al uw andere verzekeringen helpen wij u graag.

Bedo Dames 1 pakt eerste punten

Beek en Donk - Zondag 12 oktober 
had Dames 1 de eerste competitie-
wedstrijd, uit tegen Helios in Uden. 
De start van de wedstrijd was overtui-
gend, evenals de einduitslag: 17-12. 

Al snel volgde het eerste doelpunt aan 
de kant van Bedo. Door een goede 
verdediging en goed opgezette aan-
vallen kwamen de dames al snel op 
een 7-1 voorsprong. Daarna ging de 
strijd aan beide kanten zowel aanval-
lend als verdedigend gelijk op en werd 
de rust in gegaan met een voorsprong 
van 11-5. In het begin van de tweede 
helft werd de goede lijn van de eer-
ste helft doorgetrokken en er stond al 
gauw een stand van 17-9 op het sco-
rebord. Daarna scoorde Helios nog 3 
keer waardoor een eindstand op het 
bord kwam van 17-12. Een goed be-
gin van de competitie, waar de coach 
trots op kan zijn.

Ook Bedo-heren pakken volle buit
Heren 2 trad aan bij Aristos en kwam 
snel op voorsprong. Aristos had hier 
snel antwoord op en maakte gelijk. 
Helaas gingen we iets te snel van start 
en na 10 minuten kwamen we op een 
achterstand van 6-3. Ondanks deze 
tegenslag bleven de heren van Bedo 
koel en wisten ze zichzelf terug te 
knokken naar 7-7.  Bij 8-7 zette Bedo 
er vaart achter met een paar breaks en 
een dichte verdediging en kwam zo 
op een 12-8 voorsprong. Aristos wist 
echter nog terug te komen door wat 

afstandsschoten. De rust werd dan 
ook ingegaan met 12-13, een mini-
male voorsprong.

De tweede helft ging gelijk op, maar 
Bedo behield wel de voorsprong. 
Aristos verdedigde soms ver vooruit 
waardoor de bal moeilijker rond ging. 
Je zag echter dat de ervaren man in 
het veld, Kees van Hoof, hier goed 
antwoord op had door een een-op-
een situatie op te zoeken. Na een rode 
kaart aan zijde van Aristos kon Bedo 
uitlopen en nam met 26-32 de punten 
mee naar Beek en Donk.

Heren 1 trad aan bij DOS ’80 in 
Heesch. Ook zei wisten de volle pun-
ten te pakken: 18-23. Nadat zowel 
de Dames als de C-jeugd uit Uden de 
punten had meegenomen sloot Heren 
3 het Bedo-bezoek bij Helios af met 
een 22-26 overwinning.

Volgend weekend ligt de reguliere 
competitie stil in verband met de 
herfstvakantie. Alleen de recreanten 
van Bedo spelen dit weekend.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Het is 
mogelijk enkele keren gratis mee te 
trainen. Wil je meer informatie? Kom 
dan op woensdagavond rustig een 
keer voorbij in D’n Ekker te Beek en 
Donk op onze trainingsavond, kijk op 
www.hvbedo.nl of neem contact op 
met info@hvbedo.nl. 

handbal

Bedo dames 1 won overtuigend van Helios uit UdenBedo dames 1 won overtuigend van Helios uit Uden

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ 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

PERSONEELSADVERTENTIE

Jonge actieve medewerker voor div. werkzaamheden, 
enkele dagen in de week (vroege aanvangstijden)

Schoonmaakhulp voor 1 of 2 avonden in de week en evt. zaterdagmiddag

Leeftijd vanaf 16 jaar          Interesse? Bel tijdens kantooruren
Marc 06-51531332   Dave 06-53156474
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Vrijdag 17 oktober 
Tiener Disco
20.00 uur, Club Energyruimte Dorpshuis 
Lieshout

Zaterdag 18 oktober 
Jota Joti 2014
11.00 uur, Blokhut Scouting Aarle-Rixtel

Expositie ‘Cats and Hats’ t/m 16 nov.
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie Theo v/d Steen schilderijen 
en tekeningen t/m 26 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Het Grote Gymfeest bij TV De Ringen
14.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

‘BieJansee’ bij Café/Bar Bij Ons
21.00 uur, Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

Zondag 19 oktober 
Wandeltocht voor Alpe d’HuZes 
‘vrienden voor vrienden’
10.00 uur, Ginderdoor 34, Mariahout

Vlooienmarkt
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Koopzondag bij Van Schijndel, Passie 
voor Wonen
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Wereldmaaltijd + infomarkt 
ontwikkelingssamenwerking
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 23 oktober 
Kienen Kansplus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

Vrijdag 24 oktober 
Opening Hinkelbaan Clovishof
16.00 uur, Speelterrein Clovishof, 
Aarle-Rixtel

Bierfest bij Café Thuis!
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 25 oktober 
Oktoberfest
Café/Zaal de Koekoek, Lieshout

Muziekfeest voor mensen met een 
beperking
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Lage Heesweg, 
Beek en Donk

IVN nacht van de nacht, wandeling in 
het donker
19.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Muzikaal cabaret ‘The Blue Stars’
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 26 oktober 
IVN Wandeling rond kasteel Eykenlust
10.00 uur, vertrek parkeerplaats rest. 
Paradijs, Beek en Donk

Maandag 27 oktober 
Scheidingscafé
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Woensdag 29 oktober 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 30 oktober 
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 31 oktober 
Latin Avond + Workshops
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Halloweenconcert Geesten in de 
Gieterij
20.15 uur, Klokkengieterij Petit & 
Fritsen, Aarle-Rixtel

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
Café/Zaal de Tapperij,  Beek en Donk


