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Eerste Social Sofa van Aarle-Rixtel onthuld

TipMooiLaarbeek.nl: het is bijna zover! 

Aarle-Rixtel-  Het is gezellig druk 
in de ontmoetingsruimte van  De 
Zonnetij in Aarle-Rixtel. Vandaag, 
zaterdag 12 oktober, wordt op de 
binnenplaats van De Zonnetij, de 
eerste Aarlese Social Sofa, officieel 
onthuld.

Smeden tot één hechte
gemeenschap
Anne van de Ven  en haar 
schoondochter Yvonne zijn de 
initiatiefnemers van deze eerste 
Aarlese Social Sofa. Het ontwerp is 
van Anne zelf. Op het zitvlak van 
de bank is een senioren echtpaar 
afgebeeld met daarachter de zon. 
Op de achterkant staan ganzen, 
die verwijzen naar Aarle-Rixtel 
als ‘Ganzegat’. Het project is in 
ongeveer drie maanden door 
twintig vrijwilligers, met veel 
koffie en gezelligheid, geklaard. 
Doel van deze Social Sofa is om 

de verschillende bewoners van het 
wooncomplex samen te smeden tot 
één hechte gemeenschap.

Koffie en gezelligheid
“Wij waren drie maanden lang het 
best bezochte terras van Aarle-
Rixtel”, vertelt Anne. Mensen 
kwamen kijken en genieten van 
de koffie, gesponsord door de 
MCD, met een koekje van Jeurgens 
Koekjesfabriek. Huub Vogels, een 
bewoner van De Zonnetij, bracht 
voor de vrijwilligers, die in de volle 
zon stonden te mozaïeken, heerlijke 
Cornetto’s. “Bij het bereiken van 
het hoogste punt, hebben we er 
‘de mei’ opgezet en een borreltje 
genomen”, verklapt Anne. Ook het 
doel van de Social Sofa, scheppen 
van gemeenschapszin, is dan al lang 
bereikt.

‘Zonnebenkske’
Ria Bekkers heet  iedereen 
welkom: Burgemeester Hans 
Ubachs, wethouders Joan Briels 
en Hans Vereijken, bewoners 
van De Zonnetij, sponsoren en 
kleinkinderen die de onthulling 
gaan uitvoeren. Ria spreekt de 
wens uit dat de bewoners van De 
Zonnetij nog lang mogen genieten 
van dit mooie ‘zonnebenkske’. 
Daarna gaat iedereen naar buiten. 
Na een krachtig ‘één twee drie 
hup’ wordt het blauwe kleed door  
negen kleinkinderen eendrachtig 
weggetrokken, ballonnen stijgen op 
onder applaus van de aanwezigen. 
Wethouder  Joan Briels neemt het 
woord en vertelt dat dit het zevende 
Laarbeekse ‘benkske’ is en het eerste 
voor Aarle-Rixtel. De vrijwilligers 
bieden de gemeente Laarbeek als 
dank voor hun medewerking ‘mini-
zonnebenkskes’ aan. Deze zullen 
tentoongesteld worden in de hal 
van het gemeentehuis.

Eerste ‘Aarlese benkske’ is een feit
Binnen wordt het programma 
voortgezet door Henk van Beek en 
Wiesje de Jong. Zij brengen met 
twee liedjes een muzikale hulde 
aan alle vrijwilligers die aan dit 
mooie project hebben meegewerkt. 
Het zijn echte Aarlese liedjes, die 
door alle aanwezigen enthousiast 
worden meegezongen. En onder 
het genot van een drankje en een 
hapje wordt  de gemeenschapszin 
in de ontmoetingsruimte van 
De Zonnetij, nog wat verder 
opgevoerd.

De eerste Aarlese Social Sofa, is 
gesponsord door: 
Gemeente Laarbeek, Rabobank, 
Woningstichting Laarbeek, MCD, 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Jeur-
gens Koekjesfabriek en Willem 
Verhoeven.

Laarbeek – Na een aantal weken 
van respondenten verwerven, 
is het nu bijna zover: de 
start van het inwonerspanel 
TipMooiLaarbeek.nl. Over onge-
veer 2 twee weken worden 
de eerste enquêtes verstuurd. 
Inmiddels hebben ruim 300 
respondenten zich ingeschreven. 
Dit aantal is genoeg voor een 
representatief panel, maar 
natuurlijk geldt hier: hoe meer, 
hoe beter. 

Het inwonerspanel
TipMooiLaarbeek.nl is een 
inwonerspanel voor de gemeente 
Laarbeek. Ongeveer één 
keer per maand ontvangen 
de deelnemers een enquête, 
waarin actuele en boeiende 
vragen over de leefbaarheid en 
het welzijn in Laarbeek gesteld 
worden. Dit kunnen vragen zijn 
over bijvoorbeeld het huidige 
woningbouwbeleid, de komst 
van De Ruit of de invulling van 
evenementen in de gemeente.

Wilt u meepraten en meedenken 
over Laarbeek? Iedereen mag zich 
inschrijven voor dit burgerpanel. 
De antwoorden kunnen helemaal 
gefilterd worden. Dit kan bijvoorbeeld 
op leeftijd, woonplaats en scholing 
zijn. De enquête verder is anoniem. 
Ongeveer een week na het onderzoek 
ontvangt De MooiLaarbeekKrant 
de antwoorden van TOP-
onderzoek, het onderzoeksbureau 
dat verantwoordelijk is voor het 
burgerpanel. Uit de antwoorden 
geneert MooiLaarbeek nieuws, 
wat vervolgens weer in De 
MooiLaarbeekKrant terug te lezen is.

Politiek
Om het onderzoek zo objectief 
mogelijk te houden, worden 
politiek actieve personen 
uitgefilterd uit het onderzoek. Zij 
kunnen zich wel inschrijven, maar 
mogen niet aan alle enquêtes 
deelnemen. 

Inschrijven
Heb je je nog niet ingeschreven? 

Doe dit dan snel via 
www.TipMooiLaarbeek.nl. De ko-
mende weken maak je nog kans 
op mooie prijzen! Over een paar 
weken wordt de hoofdprijs verloot: 
een fiets ter waarde van €419,00 
van De Concurrent uit Lieshout. 

Benieuwd naar de prijswinnaars 
van deze week? Kijk dan op pagina 
19 in deze krant.

Denk en praat mee over Laarbeek: 
TipMooiLaarbeek.nl! 

Op zaterdag 26 oktober 
treedt ‘The Eagles Tribute 
Band’ op in Muziekcentrum 
‘t Anker. MooiLaarbeek 
mag hiervoor 3 x 2 kaartjes 
verloten. Wil jij kans maken 
hierop? 

Geef dan het goede antwoord 
op de volgende vraag:
Hoe heet de zanger van ‘The 
Eagles Tribute Band’ die 
tot op de dag van vandaag 
nog steeds als bandleider 
fungeert in een andere 

band genaamd Hollywood 
Boulevard?

Stuur je antwoord voor 
dinsdag 22 oktober 
12.00 uur naar: 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 

Donderdag 24 oktober 
lees je in de krant of jij 
de gelukkige winnaar 
bent geworden van deze 
felbegeerde vrijkaarten!

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

hierop? fungeert in een andere fungeert in een andere prijsvraag@mooilaarbeek.nl. prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

NATIONAAL 
KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
bij van Uden CaravanTechniek 

19 t/m 27 oktober

NATIONAAL 
KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
bij van Uden CaravanTechniek 

19 t/m 27 oktober

Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496
www.mandenmanmeubelen.nl

TipMooiLaarbeek.nl stond woensdagmiddag op de 
weekmarkt in Beek en Donk om respondenten te werven.

Win kaartjes voor ‘The Eagles Tribute Band’!

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
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

Wie een goede schoonzoon heeft, vindt een zoon; 
wie een slechte schoonzoon heeft, verliest een dochter.

Epictetus 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

WOUTERSSTRAATWOUTERSSTRAAT

Alles over ‘Cyberpesten’ 
met &RG-teens

Lieshout - &RG-Teens hield 
vrijdagavond in het dorpshuis 
een avond voor hun leden over 
de gevaren van het internet. Op 
hetzelfde tijdstip zou er voor 
de wat oudere jeugd een avond 
plaatsvinden over alcohol, drugs 
en roken. Helaas was de animo 
hiervoor te minimaal, waardoor 
deze avond niet doorging. 

Organisator en voorzitter van 
&RG-Teens Johan Frenken geeft 
toe: “Misschien hadden we in de 
bekendmaking van deze avond 
een paar dingen beter hadden 
kunnen doen. Maar goed, een 
eerste keer iets organiseren, levert 
altijd nieuwe gezichtspunten op, 
welke wij weer meenemen voor 
een eventuele volgende keer.”

‘Cyberpesten’
Bij de voorlichting over de gevaren 
van internet waren zeventien 
kinderen aanwezig.  De kinderen, 
die op deze avond aanwezig 
waren, zaten toevallig allemaal op 
basisschool ‘De Fontein’. Tijdens 
deze avond werd, uitgaande van 
normaal pest- en plaaggedrag, een 
link gelegd naar het internetpesten, 
dat de laatste tijd steeds grotere 
vormen aanneemt. 

Johan Hoeijmakers ‘van de politie 
uit Limburg, dat kun je misschien 
wel horen’, maar ook lid van het 
Adviesbureau Veilig Internet, 
verzorgde de voorlichting. Door 
middel van kleine inleidende 
filmpjes werd de jeugd uitgelegd, 
dat er een verschil is tussen 
pesten en plagen. Maar ook dat 

het pesten met de komst van 
internet alleen maar ernstigere 
vormen aanneemt. Vaak wordt 
pestgedrag gefilmd met de 
bedoeling het slachtoffer extra te 
kwetsen. De nieuwe media bieden 
de mogelijkheid om iets direct op 
het internet te zetten. Hoewel de 
filmer/pester de gevolgen vaak 
inziet en het filmpje verwijdert, is 
dan vaak het kwaad al geschied 
en gaat dit filmpje een eigen leven 
leiden op het WorldWideWeb. 

De aandacht van de kinderen was 
er op deze avond zeker, variërend 
van aandachtige kinderen die met 
goede voorbeelden kwamen tot 
een groepje lacherige kinderen die 
zichzelf een houding probeerden 
te geven. 

Bekendheid 
De organisatie heeft nog 
wat problemen om de juiste 
doelgroep te bereiken voor dit 
soort activiteiten. Johan: “De 
computerbestanden zijn vaak 
aangelegd voor grotere groepen. 
We zullen een methode moeten 
vinden, waarmee we precies de 
juiste doelgroep bereiken.” Daarbij 
komt dat vooral de doelgroep 
van het voortgezet onderwijs 
lastig is om te enthousiasmeren 
voor activiteiten. Hierop vormt 
Carnabeats, een carnavalsfeest 
voor de oudere kinderen tot en 
met 17 jaar, een uitzondering. Een 
nieuw initiatief voor de &RGPLUS 
groep is de ‘plusdisco-on-tour’, 
maar dan steeds georganiseerd in 
een andere kern van de gemeente 
Laarbeek.

De jongeren luisteren aandacht naar Johan Hoeijmakers Fotograaf: Martin Prick

Het doet een beetje vreemd aan dat deze straat niet 
Pastoor Woutersstraat heet, maar gewoon 
Woutersstraat. Het kan bijna niet anders dan dat deze 
straat genoemd is naar Pastoor Wouters, de eerste 
pastoor van de Leonardusparochie en tevens 
bouwpastoor van de nu helaas gesloten Leonarduskerk. 
Immers een volgende straat werd genoemd naar de stichter 
van de Leonarduskapel, (Gooswijn) Model van der Donck. 
Met deze twee straatnamen werden de stichters dus geëerd.

Voorheen vormde Beek en Donk één parochie. De parochianen gin-
gen ter kerke eerst in de kerk in de Beekse akkers, waar nu nog al-
leen de toren van resteert, vervolgens in de Waterstaatskerk op het 
Heuvelplein. Rond 1880 ontstond er een beweging op de Donk om 
een eigen parochie te stichten met een eigen kerk. De industrieel Piet 
van Thiel was de grote aanjager. Het duurde echter nog tot 1894 
voordat de bisschop van Den Bosch een definitief besluit nam en de 
Donk een zelfstandige parochie werd. In datzelfde jaar werd er op de 
Donk een noodkerk gebouwd, zodat de te benoemen pastoor aan 
het werk kon.

In 6 november 1894 werd in deze nieuwe functie benoemd Jaco-
bus Antonius Arnoldus Wouters, geboren te Tilburg op 29 juli 1854. 
Pastoor Wouters was afkomstig uit een Tilburgse familie van textiel-
handelaren. Hij werd op 7 juni 1879 tot priester gewijd. Voordat hij 
benoemd werd tot pastoor op de Donk was hij kapelaan in de Ser-
vatiusparochie in Lieshout. Hij kreeg van de bisschop de opdracht de 
Leonarduskerk te bouwen ter vervanging van de noodkerk. Om de 
bouw te kunnen starten was het noodzakelijk dat hij het financiële 
plaatje rond kreeg. Met behulp van Piet van Thiel lukte dat vrij snel. 

Het verhaal gaat dat hij ook uit eigen vermogen aan de kerk heeft 
bijgedragen. Architect Franssen uit Roermond, een leerling van de 
beroemde architect Kuijpers, kreeg de opdracht en de kerk werd in 
neogotische stijl gebouwd. De Leonarduskerk kwam in 1897 gereed 
en werd toen feestelijk in gebruik genomen.  Pastoor Wouters bleef 
pastoor van de Leonardusparochie tot zijn dood. Hij stierf op 14 mei 
1919.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl
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Mariahout – Aan de Heieindseweg 
in Mariahout staat de boerderij 
van Marcel en Miriam Berkvens. 
Maar het is niet zomaar een 
boerderij. “Er schuilt achter de 
deuren van onze varkenshouderij 
veel meer dan geur!”, vertelt 
Miriam enthousiast. Sinds kort 
fungeert het gezin namelijk ook 
als pleeggezin voor jongeren van 
16 tot 24 jaar met een rugzakje. 

Imagoverbetering
Miriam is een actieve vrouw, die 
naast haar dagelijkse bezigheden 
tot april jongstleden lid was van 
de dorpsraad ‘Zorg om het dorp’ 
en zich nog steeds inzet voor de 
dorpse kermis en de intocht van 
Sinterklaas. Zij maakt tevens deel 
uit van de commissie agrarische 
vrouwen Laarbeek. Haar 
maatschappelijke betrokkenheid 
uit zich daarnaast ook in de opvang, 
welke zij en haar gezinsleden biedt 
aan jongeren. Ze zou graag zien 
dat hun imago in een positiever 
daglicht komt te staan.

Hulpverleningsorganisatie Topaze
Het gezin Berkvens, bestaande 
uit een echtpaar, 3 dochters en 
850 zeugen, vormen tezamen  
met ‘Topaze’ de basis voor 1:1 
hulpverlening aan jongeren, in 
de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Als 
een pleeggezin dragen zij onder 
meer zorg voor de structuur en 
de dieren leren hen onder andere 
genegenheid te tonen. “Topaze is 
een hulpverleningsorganisatie die 
hulp biedt aan jongeren en ouders 

met problemen in de opvoeding. 
Dit doen zij door middel van 
begeleiding aan gezinnen, 
begeleiding en training op maat aan 
jongeren, opvoedcursussen aan 
ouders, projectplaatsingen (PEL) 
op boerenbedrijven in Nederland 
en Frankrijk (ook Justitieel), 
dagopvang, gezinshuizen en 
observatie/diagnostiek.” Zij 
werken oplossingsgericht: niet de 
problemen maar de sterke kanten 
van de jongeren, staan voorop. 
Voor meer informatie:
www.topaze-hulp.nl/verblijf/pel.
html

Doelstelling in het kort
Miriam zet zich vol overgave in 
voor deze jongeren met als doel 
hen, zo zelfstandig mogelijk, 
weer op weg te helpen. “De 
jongeren krijgen de kans weer 
zichzelf te worden en te zijn op 
het bedrijf. Het zijn allemaal 
jongeren met een zogeheten 
‘rugzakje’, die de gelegenheid 
wordt geboden om sterker te 
worden en leren op zichzelf te 
kunnen vertrouwen.” Dagelijks 
wordt er door de jongeren een 
dagboek bijgehouden met daarin 
de beschrijving van de dag, het 
gevoel en de waardering wat die 
dag voor hen kreeg. Dit alles wordt 
door de begeleider, die twee maal 
per week een bezoek brengt, 
geëvalueerd. “Als onderdeel 
van deze hulpverlening kan men 
loskomen van de problemen en 
wordt het doorzettingsvermogen 
gestimuleerd”, aldus Miriam. 

Excursies
Het echtpaar Berkvens verzorgt 
ook met veel liefde voor het bedrijf 
rondleidingen en excursies.
Het enthousiasme waarmee  alles 
wordt uitgelegd is voelbaar en 
maakt veel indruk. De talloze 
kleine roze biggetjes ontroeren en 
de dagelijks terugkerende

omvangrijke klus, om alles in het 
gareel te laten verlopen, dwingt 
absoluut respect af. 

Meer weten over varkens en de 
varkenshouderij? 

www.berkvens.varkensenzo.nl

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Kindcentrum De Raagten ontvangt verkeersveiligheidslabel 

“Dit is meer dan alleen een varkenshouderij”

Beek en Donk – Uit handen van 
Theo Beks ontving Kindcentrum 
De Raagten donderdagmiddag 
(10 oktober) het Brabants 
Verkeersveiligheid Label. De 
Raagten is de negende school, van 
de tien basisscholen die Laarbeek 
telt, die nu in het bezit van het 
label is. 

Het duurde bij de Beek en Donkse 
basisschool iets langer om het label 
te bemachtigen in verband met 
de nieuwbouw en de verhuizing 
van de school. Directeur Geja 
Raaijmakers: “Ik ben blij en trots 
dat we dit label nu hebben mogen 
ontvangen. We hebben er met zijn 
allen hard voor gewerkt. En hier 
stopt het natuurlijk niet bij, want 
we willen dit veiligheidslabel blijven 
houden.”

De uitreiking had een feestelijk 
tintje. De basisschool had het 
speciaal op 10 oktober gepland: 
de Dag van de Duurzaamheid. 
“We hebben vandaag aan iedereen 

gevraagd om te voet of met de fiets 
naar school te komen. Veel hebben 
zich daaraan gehouden. Wij zijn ook 
een groene school. Duurzaamheid 

is heel belangrijk en daarom is 
het goed dat we daar vandaag bij 
stilstaan. Omdat het te voet en 
per fiets naar school gaan ook met 

verkeersveiligheid te maken heeft, 
was het vandaag een ideaal moment 
om dit verkeersveiligheidlabel te 
mogen ontvangen.”

Directeur Geja Raaijmakers met het ‘Verkeersveiligheidlabel’ in haar hand

Miriam Berkvens op haar varkenshouderij 

Fotograaf: Jacqueline van Gerven 

Wat heb ik toch een mooi vak! Ik ben 
er altijd mee bezig. En wanneer mensen 
mij op een feestje of bijeenkomst vragen 
wat ik doe vertel ik er ook enthousiast 
over. En dat worden dan zomaar hele 
gesprekken, waarin mensen mij hun 
persoonlijke situatie voorleggen en 
vragen stellen. 

Komt dat nu omdat ik zo enthousiast 
ben, of komt het omdat mensen het 
makkelijker en plezieriger vinden om in 
een informele sfeer over hun testament 
te praten? Omdat de drempel weg is? 
Of een combinatie hiervan? Ik weet 
het niet precies. Maar ik wil dit wel 
uitproberen. Daarom houden wij iedere 
zaterdagmiddag in ons mooie pand 
aan de Havenweg 2 te Aarle Rixtel een 
inloopmiddag. Vanaf 13.00 tot 17.00 
uur kunt u onder het genot van een 
kopje koffie of thee, in ons gezellige 
kantoor uw vragen en misschien wel 
zorgen met mij delen die u heeft over 
uw eigen situatie, uw vermogen, de 
vererving daarvan, de AWBZ, uw eigen 
huis, enzovoorts, enzovoorts. 

Wat vindt u hiervan? En wilt u het eens 
proberen? Ik kijk in ieder geval uit naar 
uw bezoek! 

Neemt u uw testamenten gerust mee; 
ik kan u snel aangeven of aanpassing 
of aanvulling hiervan nodig is. Dit 
is kosteloos. Vervolgens kunnen wij 
samen bekijken of ik een en ander 
schriftelijk voor u moet uitwerken en 
kan ik u aangeven wat dat kost. 

Tot ziens!

Annet van Gils-Kuys 
www.mijntestamentadvies.nl  

Vanaf 1 november 
iedere zaterdag-
middag inloopspreek-
uur aan de 
Havenweg 2 
te Aarle Rixtel  

Annet van Gils-Kuys 
www.mijntestamentadvies.nl  

Vanaf 1 november 

middag inloopspreek-

Beek en Donk - De Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk hield 
op 8 oktober 2013 weer een 
ontspanningsmiddag voor haar 
gasten. Deze keer kon men genieten 
van een prachtige dia-presentatie 
met als thema: Natuur en Landschap 
in Laarbeek. De presentatie werd 
verzorgd door Antoon Verhoeven 
namens het IVN Laarbeek. 

De zaal ging open om 13.00 uur. Om 

13.30 uur zat de zaal vol met ruim 
90 gasten en medewerkers. Na de 
koffie kregen de bezoekers eerst een 
korte uitleg over het IVN en kon men 
genieten van dia’s over Het Landgoed 
Croy en Eyckenlust, De Groene Long 
in Beek en Donk en Laarbeek als 
waterpoort. Antoon wist de gasten 
te boeien en vertelde bijzonderheden 
over elke dia, zoals over de Zuid-
Willemsvaart. Dit kanaal is 123 km. 
lang en in 4 jaar tijd gegraven. 

In de pauze kon men genieten van 
een consumptie en even bijpraten. 
Ondertussen werden er lotjes voor de 
loterij verkocht. Na de pauze kreeg de 
groep dia’s te zien van de Laarbeekse 
natuurgebieden, de natuur en de land- 
tuinbouw en dia’s over de kleurrijke 
seizoenen. Antoon hoopt dat de 
mensen door het zien van deze dia’s 
de natuur beter gaan waarderen en  
beschermen. Volgens De Zonnebloem 
is hij daar zeker in geslaagd. Zij willen 

Antoon heel hartelijk bedanken voor 
deze leerzame middag. 

Om 16.00 uur kon men nog genieten 
van een kopje koffie en een warm 
worstenbroodje, zodat iedereen om 
16.30 uur met een goed gevoel en 
met de prijzen van de loterij, deze 
middag kon afsluiten. Het was zeker 
een gewaardeerde activiteit.

Beek en Donk/Lieshout  - 500 
welpen in dierenrijk. Nee, geen 500 
jonge leeuwtjes of zo, maar ruim 
500 welpen (scoutingleden) en hun 
leiding namen afgelopen zaterdag 
deel aan een speldag. 

Aangezien een speldag voor deze 

scoutingleden in de regio Helmond al 
jaren in het programma ontbrak, werd 
deze regioactiviteit op de rails gezet. 
Het landelijke thema voor de welpen 
dit jaar was ‘jungledag’ en zo werd 
de link met Dierenrijk gelegd. Alle 
medewerking werd er verleend om de 
organisatoren te ondersteunen. Toen 

de groepen vanuit Asten, Someren, 
Mierlo, Helmond, Gemert, Lieshout 
en Beek en Donk de uitnodiging 
kregen, kwamen er meteen vele 
positieve reacties. Het gevolg was 
de uiteindelijke deelname van ruim 
500 kinderen met hun leiding. In 
Dierenrijk werd door het Scouting 

organisatieteam een spelparcours 
uitgezet. De welpen konden er leren 
hoe een kompas te maken met een 
naald, kurk en magneet. Maar ook 
geblinddoekt met handen, neus, 
smaak en tast werd ervaren hoe 
moeilijk het is om af te moeten gaan 
op zintuigen, zoals dieren dat doen.

Ontspanningsmiddag De Zonnebloem in ‘t Huukske

Geslaagde speldag voor 500 kids scouting

Beuken
Leibomen
Buxus
Bodembedekkers
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Zaterdag 19 oktober

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMase-koor
Intenties in deze viering voor: Riek 
Heesakkers-van Duijnhoven (mged), Anna 
de Korte, Frans Maas (mged), Rudi Ubben 
(sterfdag), Martien Roijackers (sterfdag), 
Grard en Lies van de Rijt-Boudewijns en 
zonen John en Richard.

18.30 Kerk, Aarle-Rixtel
Eucharistieviering met  Samenzang.
Intenties in deze viering voor: Hennie 
Derks – Verschure, Overleden ouders 
Verschure – Cornelissen, Adriaan en Maria 
Donkers – Huibers,  Harry Swinkels (gilde 
St. Margaretha),  Sjaak Swinkels (par.),  Dien 
Pennings – van der Cruijs (par.),  Tot welzijn 
van de parochie.

20.00 Kerk, Aarle-Rixtel  
Concert gemengd koor “Euphonia”.

Zondag 20 oktober

09.30 Lieshout St. Servatius
29ste zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Harrie van 
Lankvelt, Jan van Rooi, Leny van Soest 
(mged), Pieter Francissen (mged), Jacques 
van de Ven (mged), Theo en Dreon Thielen, 
Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon 
Peter, Piet Slaats en Hélène Slaats-Lammers.

10.00 Kerk, Aarle-Rixtel
29e  Zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. het 
Dames- en Herenkoor.
Intenties in deze viering voor: Overleden 
ouders Biemans – van der Heijden,
Overleden familie Vergroesen – Ravensloot, 
Overleden ouders van 
Boheemen- van Grieken,
Rosmarie van Esch – Keller, Martien  van der 
Linden, Piet en Maria  Coolen – Martens,
Hans van Brug (15 j. get.), Frida van Gennip 
– Verbakel (verj. en j.get.), Christ en Antoine 
van Bom-mel.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Paul en Joke 
van Thiel-Slaats, Hetty Maas-Willems, 
Overleden familieleden Van der Leemputten 
en Van Hoof, Karel Jespers, zijn ouders en 
Marja zijn zus, Toon van den Heuvel.

Maandag 21 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 22 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

19.30 MariaKapel, Aarle-Rixtel
Moederdagviering K.V.O.
Eucharistieviering.   

Woensdag 23 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de 
zusters een kop koffie aangeboden

19.00 Mariakapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed

Donderdag 24 oktober

Geen viering

Vrijdag 25 oktober

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 17 t/m 25 oktober

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

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

Fusiebespreking richting de nieuwe parochie

‘Dag van de Mantelzorg’ in Laarbeek 

Mantelzorgcafé op 24 oktober

Laarbeek - Aan het eind van de 
maand september kwamen de 
besturen van de drie deelnemende 
parochies (Aarle-Rixtel, Beek en 
Donk en Lieshout-Mariahout) 
weer samen. Wellicht dat u een 
volgende keer iets meer te weten 
kunt komen over de voortgang. 

Om u enig inzicht te geven waar 
het over gaat in de toekomst de 
volgende toelichting:
Aan het hoofd van een nieuwe 
parochie staat een pastoor. Deze 
pastoor is voorzitter van twee 
‘zuilen’, een beheersmatige en een 
pastorale. In de beheersmatige 
zuil zitten naast de pastoor 

de kerkbestuursleden. Het 
kerkbestuur wordt ondersteund 
door werkgroepen en 1 bestuurslid 
is het aanspreekpunt voor de 
werkgroepen. De beheersmatige 
zuil moet zorg dragen voor het 
beheer van de kerk, het kerkhof, het 
secretariaat enz. Zij moeten samen 
zorgen dat er voldoende financiële 
middelen zijn om de pastores hun 
werk te laten doen (denk ook aan 
salarissen pastores die door de 
parochie moeten worden betaald) 
en centen voor het onderhoud van 
de gebouwen (kerken, pastorieën, 
secretariaatsbenodigdheden, enz).
In de pastorale zuil zitten 
naast de pastoor de andere te 

benoemen geestelijken. Samen 
vormen zij het Pastorale Team. 
Dit team kan worden bijgestaan 
door een Pastoraatsgroep van 
gekwalificeerde mensen op het 
gebied van liturgie, catechese, 
pastoraat etc.

Daarnaast vallen ook de 
werkgroepen die pastoraal 
actief zijn onder deze zuil, bijv. 
werkgroepen Doop, Eerste H. 
Communie, Vormsel, Bijbelgroep, 
MOV-groepen etc. Beide zuilen 
zullen worden ondersteund door 
het secretariaat.

Laarbeek - Mantelzorg maakt het 
mogelijk dat veel volwassenen en 
kinderen met een chronische ziekte 
of beperking toch gewoon thuis 
kunnen wonen en deel kunnen 
nemen aan het maatschappelijke 
leven. 

Mantelzorgers moeten de 
zorg die zij verlenen aan hun 
naaste, soms even aan de kant 
kunnen zetten om wat tijd en 
rust te krijgen voor zichzelf. 
Daarom houdt ViERBINDEN- 
mantelzorgondersteuning een dag 

speciaal voor alle mantelzorgers uit 
Laarbeek. 

Op de “Dag van de Mantelzorg” 
worden zij even in het zonnetje 
gezet en bedankt voor het werk 
dat zij als mantelzorger verzetten. 
Op zondag 10 november is er 
een gevarieerd en ontspannend 
programma samengesteld met een 
brunch en een muzikale bingo. 
Verder is er een informatiemarkt 
over de voorzieningen die de 
zorgtaak voor mantelzorgers wat 
makkelijker kunnen maken.De Dag 

van de Mantelzorg vindt plaats in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 27 in Beek en Donk.
Het begint om 11.30 uur en eindigt 
om 16.00 uur. 

Alle mantelzorgers die bij 
ViERBINDEN ingeschreven staan 
als mantelzorger krijgen hiervoor 
een persoonlijke uitnodiging. 
Bent u mantelzorger en wilt u ook 
ingeschreven staan? U kunt zich 
op elk moment laten inschrijven. 
Dit kan ook digitaal via 
www.vierbinden.nl. 

Laarbeek - Elke vierde donderdag 
van de maand houdt ViERBINDEN 
mantelzorgondersteuning 
een mantelzorgcafé voor alle 
mantelzorgers in Laarbeek. Zo 
bent u er even ‘uit’ en kunt 
u contact maken met andere 
mantelzorgers. 

Op donderdag 24 oktober is het 

thema dementie. De voorzitter 
van de werkgroep van het 
Alzheimercafé in Helmond en 
bestuurslid van Alzheimer Brabant 
Zuid Oost komt een praatje 
maken. De EHBD (Eerste Hulp Bij 
Dementie) koffer zal ook aanwezig 
zijn. Hierin zit allerlei literatuur en 
informatie voor mantelzorgers 
van mensen met dementie.

U bent van harte welkom van 
10.00 tot 11.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk.

Graag aanmelden via ; 
0492-782901/0492-464289 
(tussen 9.00 en 10.30) of via 
hmanders@vierbinden.nl. 

Derde � lm Film-
cyclus Laarbeek

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Eerste amusementsavond 
Zonnetij druk bezocht

Mariahout - De werkgroep Ouder-
eneducatie, de vier gezamenlijke 
Seniorenverenigingen van Laar-beek 
en ViERBINDEN organiseren een 
filmcyclus. De filmcyclus bestaat uit 
4 films. De eerste twee films zijn 
inmiddels geweest. Deze week volgt 
film 3: Le grand voyage (De grote 
reis). Deze draait op dinsdag 22 
oktober om 13.30 uur in het Buurthuis 
van Mariahout.

De bijeenkomst start met een korte 
inleiding door Philip Verdult, theoloog/
filosoof van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Daarna wordt de film 
vertoond en dan, na een pauze met 
’n kopje koffie of thee, volgt een 
interactieve nabespreking met Dhr. 
Verdult. U kunt zelf bepalen of u bij 
deze nabespreking aanwezig wilt zijn. 
De middag duurt incl. nabespreking 
tot ongeveer 17.00 uur. De entree 
bedraagt € 6,00

Aarle-Rixtel - In samenwerking 
met Savant culinair houdt 
ViERBINDEN op dinsdag 29 
oktober een restaurantavond in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 
17.30 uur. Het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur.

Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 24 oktober 
15.00 uur. U kunt dit doen via het 

secretariaat van ViERBINDEN (0492-
328800) of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl 

Voor 29 oktober a.s. staat er een 
wild menu op het programma: 
heldere kalfssoep, varkensrollade 
champignonsaus, gevulde kipfilet 
tijmsaus, aardappelgratin, spitskool 
met ham, groente melange, vanille vla 
met tutti frutti. Dit alles voor een leuke 
prijs.

Aarle-Rixtel De eerste amuse-
mentsavond van Zonnetij vond 
woensdag 9 oktober plaats. 
In samenwerking met De 
Zorgboog hield ViERBINDEN een 
avondvullend programma voor alle 
bewoners, omwonenden en andere 
geïnteresseerden uit Laarbeek. 

85 aanwezige gasten hebben onder 
het genot van een hapje en een 
drankje een geweldig optreden gezien 
van de ‘Aarlese Revue’. Zij brachten 
liedjes ten gehore uit de jaren`20 
en`30 en de jaren`50 en`60 en een 

gedeelte uit de musical De Jantjes. Er 
werd volop meegezongen en iedereen 
genoot zichtbaar. Ook voor de ‘Aarlese 
Revue’ was het een geslaagde avond. 
Zij zouden graag met hun nieuwe 
programma weer terugkeren naar de 
Zonnetij. 

De volgende amusementsavond 
staat gepland op 15 november. De 
ontspanningsgroep van de KBO zal 
dan ten tonele verschijnen. Nadere 
informatie volgt ter zijner tijd in de 
diverse gemeenschapsbladen en op 
www.vierbinden.nl.
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info@kontaktfm.nl                            0492-463624
Otterweg 25                                         5741 BC Beek en Donk

Uw spot op radio zo vaak per dag als u wenst.
Uw spot op tekstTV (komt gemiddeld 72 keer per dag voorbij)

 
Afhankelijk van het aantal spots of dagen tekstTV bepalen wij de prijs.

 
Radio Kontakt heeft een potentieeel bereik van 

maar liefst 220.000 mensen.

In Laarbeek genieten we volgens recent onderzoek een luister- en kijkdich-
theid van omstreeks 50%

 
Bel ons en wij komen graag bij U langs.

Ondernemers opgelet!
 

Nergens adverteert U zo goedkoop!

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 3,49
500 gram

Van onze poelier 
Marjos uit Stiphout

verse kipfilet

1 schaal van Rĳsingen 
frikandellen

GRATIS

Bĳ aankoop van 1 zak frites 
van 2.5 kilo naar keuze

€ 0,99
kilo

Diverse soorten
nieuwe oogst
appels

€ 0,89
100 gram

De lekkerste vleeswaren, 
natuurlĳk bĳ `t Verswarenhuys

fĳne snĳworst

€ 0,99
100 gram

gehakt met 
cashewnoten

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Nicola / Bintjes   1.5 kilo  0.99
Muskaat Druiven per kilo  1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Rubens Appels per kilo  1.49
Stoplicht Paprika per3 stuks 0.99

Gesneden 
Soepgroenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Geldig van 
14 t/m 19 Oktober

Appelkaneel
broodjes

Suikerkaneel cake

Heerlijke broodjes gevuld met 

krenten, appel en kaneel. Lekker!! 

Heerlijk mals! De lekkerste 

smaak voor dit seizoen...

Van    e 3,65
Voor

222222292
e 3,65

9292

Verwennen 

& Genieten!
Van    e 2,88
Voor

22222230
e 2,88 2,88

3030

Nieuwe categorie!

‘De geheime vraag’

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Mariahoutse schrijft tweede roman
Mariahout - De Mariahoutse Ria 
Dinnissen was als kind al een 
fantast, ze schreef erop los en 
fantaseerde vaak eigen werelden. 
Twee jaar geleden werd haar 
verlangen eindelijk werkelijkheid 
en bracht ze haar eerste boek uit. 
De smaak kreeg ze daardoor pas 
echt te pakken en daarom bracht 
ze op vier oktober haar tweede 
boek uit: ‘Liever verre vrienden’.  

“Het schrijven van mijn eerste 
boek duurde vijf jaar”, vertelt Ria. 
“Ik schoof het steeds weer voor 
me uit, want als het af was, moest 
het worden uitgegeven en dat 
vond ik doodeng!” Toch trok de 
‘huisvrouw van 58’, zoals ze zich 
zelf omschrijft, de stoute schoenen 
aan en contacteerde een uitgever. 
“Ze waren meteen enthousiast, 
terwijl ik dacht dat ik alleen maar 
afwijzingen zou krijgen.” Op haar 
eerste boek ‘Moedertje lief’ kreeg 
ze zoveel positieve reacties, dat 

ze direct begon aan haar tweede 
roman.

Haar tweede boek gaat over 
twee vriendinnen die samen een 
boerderij kopen, deze in tweeën 
delen en er samen gaan wonen. 
Alles begint goed, maar als een 
van de vriendinnen verdwijnt, 
gaat het flink mis. “En meer ga 
ik niet vertellen”, lacht Ria, dan 
zou ik veel te veel verklappen!” 
Ze vervolgt: “Veel mensen zeggen 
wel dat ze het in een weekend 
uitlezen en dat het je echt grijpt, 
dat is natuurlijk wel heel fijn om te 
horen. Dat is je doel als schrijver.” 

Ria koos voor een roman omdat 
dit, naar eigen zeggen, echt haar 
ding is. “Ik wil graag dingen 
fantaseren en ik hou ervan om 
dingen te bedenken en hieruit 
een mooi verhaal te breien.” Ze 
heeft zelfs al een opzet gemaakt 
voor een derde boek en borrelt 

van de ideeën. We zullen de 
komende jaren dus nog veel van 
haar kunnen lezen. Voor nu is het 
nieuwe boek van Ria via bol.com 
te koop en ook Van Helvoort in 
Beek en Donk heeft het boek in 
haar assortiment. 

Ria Dinnissen met haar nieuwe 
boek ‘Liever verre vrienden’

Laarbeek - De uitreiking van 
de Laarbeekse Complimenten 
vindt dit jaar voor de negende 
keer plaats. Met de uitreiking 
van de Complimenten willen de 
gemeente Laarbeek, de Rabobank 
en het Vrijwilligerswerk 
ViERBINDEN hun waardering 
uitspreken voor alle vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties 
die actief zijn in de gemeente 
Laarbeek. 

De uitreiking vindt plaats op 
vrijdagavond 1 november 2013 
in Het Buurthuis in Mariahout. 
In meerdere sectoren van 
het vrijwilligerswerk zullen 
de winnaars bekend worden 
gemaakt.

Het officiële programma 
begint om 20.00 uur en wordt 
opgeluisterd door de muzikale 
kwaliteiten van Neeltje Prick uit 

Lieshout en Marjolein-Charlotte 
van Vliet uit Beek en Donk, dit 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Via e-mailadres vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl kunt u doorgeven 
met hoeveel personen u aanwezig 
bent. 

U bent allen van harte welkom!

Beek en Donk - Op vrijdag 
25 oktober is er weer een 
meezingavond van Liedertafel ’t 
Nachtpitje in Café Thuis aan het 

Heuvelplein te Beek en Donk.

Iedereen kan meezingen, Je hoeft 
niet eens over een geschoolde 

stem te beschikken. Deze altijd 
gezellige avond begint om 21 uur. 
En zoals altijd, is entree gratis.

Uitreiking Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk

Liedertafel van ‘t Nachtpitje
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Opgave:

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

DIAMANTVINK GOUDHAANTJE STRUISVOGEL
ZILVERMEEUW BOOMKLEVER MARMEREEND
NACHTEGAAL SLECHTVALK LEEUWERIK
ROODBORST WATERHOEN ALBATROS
HOUTDUIF IJSVOGEL MEERKOET
OOIEVAAR AASGIER KERKUIL
PATRIJS EKSTER ZWALUW
ZWAAN FUUT VALK

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Ton Schepers
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Mieke Hollanders

2. Clemence Muno

3. Arnold Aalders

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Mieke Hollanders

2. Clemence Muno

3. Arnold Aalders

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept

Ontvel de tomaten, snijd in 4 stukken er verwijder de zaadlijsten. Snijd de 
rest van de tomaten in kleine blokjes en fruit deze aan zachtjes aan. Voeg 
de tomatenpuree toe en laat op een zacht vuurtjes garen ( 15 min ). Maak 
de paprika en lente ui schoon en snijd deze in kleine stukje. Bak de blokjes 
even kort in olie in een aparte pan en voeg bij de saus. Voeg een beetje dille, 
tijm, peper en zout toe en breng het goed op smaak. Laat de saus inkoken 
tot deze iets dikker wordt. Blijf goed roeren. Maak de gamba’s schoon en 
verwijder het darmkanaal. Dep ze droog en breng ze op smaak met peper 
en zout. Pak een wok en laat goed heet worden met een druppel olie en 
bak hierin de gamba’s zeer kort. Flambeer ze met een borrel ouzo/pastic 
en voeg de garnalen bij de saus, en laat ze nog 2 minuten meetrekken. Pak 
4 bakjes die ovenbestendig zijn en vul ze met de saus en 3 garnalen p.p. 
verkruimel de fetakaas over de bakjes en zet ± 5 minuten in de oven tot de 
kaas verkleurd.

12 grote gamba’s
½ borrel ouzo of pastic
1 el tomatenpuree
50 gr fetakaas
500 gr tomaten

2 st lente uitjes
1 rode paprika
Beetje tijm en dille
Olijfolie, peper en zout

Recept van de week

Heerlijk voorgerecht: Gamba’s in tomatensaus (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl
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MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Gezond snacken

Wil je graag gezond snacken? Dat hoeft niet moeilijk en ingewikkeld 
te zijn! Zo kun je gewoon noten en gedroogd fruit eten. Dit zijn 
ideale snacks. 

Noten bevatten namelijk veel voedingsstoffen, zoals vitamines, 
mineralen, vetten en vezels. Gedroogd fruit is lekker zoet, maar 
bevat ook vitamines, mineralen en vezels. Bovendien is gedroogd 
fruit een stuk gezonder dan snoep! Nieuwsgierig? Neem dan een 
kijkje bij ’t Verswarenhuys. Zij bieden een groot assortiment met 
gedroogd fruit en noten aan.
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Mariahout – Korfbalvereniging 
Flamingo’s is dé korfbalvereniging van 
Laarbeek. Tot op heden richtte deze 
vereniging zich vooral op Mariahout. 
De komende jaren gaat Flamingo’s 
ernaar streven om een Laarbeek-brede 
vereniging te worden. Om dit optimaal 
te kunnen realiseren, is de korfbalclub 
nog op zoek naar een voorzitter. 

De Korfbalvereniging
“De Mariahoutse korfbalvereniging is een 
plezierige en ambitieuze leeromgeving, 
waarin vrouwen en vooral alle meisjes 
uit Laarbeek de kans krijgen om zich 
op korfbalgebied te ontwikkelen”, legt 
bestuurslid Linda Vermeulen uit. “Naast 
het leren korfballen, kunnen de leden ook 
algemene vaardigheden verwerven, zoals 
samenwerken, leidinggeven, besturen, 
motiveren en organiseren.” 

De vereniging richt zich met name op het 
wedstrijdkorfbal. Er wordt zowel recreatief 
als op hoog niveau gespeeld. Het eerste 
team speelt zelfs in de hoofdklasse. “We 
willen dat iedereen zich verbonden voelt 
met de club en daar trots op is, of je 
nou wel of geen selectielid bent.  Naast 
het korfballen, vinden er ook vaak niet-
sportieve activiteiten plaats. Je kunt bij 
Flamingo’s lekker sporten, ontspannen 
en vriendschappen opbouwen.”

Laarbeek-breed
Tot voor kort richtte Flamingo’s zich vooral 
op Mariahout. Gezien zij in Laarbeek nog 
de enige korfbalvereniging zijn – afgezien 
van een recreantenteam van Spirit in 
Lieshout – willen zij Laarbeek-breed leden 
en vrijwilligers gaan werven. Linda: “Het 
is een heel mooie sport, een gezonde, 
leuke vereniging en we spelen daarbij 
nog eens op heel hoog niveau. Om dit 
allemaal te kunnen blijven handhaven, is 

het goed als we breder gaan denken. Alle 
meisjes/vrouwen, ongeacht de leeftijd, 
zijn welkom.” 

Voorzitter
Al geruime tijd is Flamingo’s op zoek 
naar een voorzitter. Op dit moment 
neemt Linda deze functie waar. Het 
is de bedoeling dat hiervoor iemand 
anders komt. Het mag ook een duo-
voorzitterschap worden, waarbij de taken 
worden verdeeld. 

De nieuwe voorzitter van Flamingo’s 
hoeft geen kennis van korfbal te hebben. 
Linda: “We zoeken iemand die het 
leuk vindt om leiding te geven aan een 
grote groep vrijwilligers. Ook is het van 
belang dat deze persoon de capaciteit 
heeft om diverse commissies aan te 
sturen. Dit alles gericht op de ambitie 
van de korfbalvereniging: de bekendheid 
binnen Laarbeek vergroten en groeien als 
vereniging.” De voorzitter vergadert één 
keer in de drie weken met het bestuur en 
is wekelijks ongeveer 10 uur kwijt aan het 
voorzitterschap. Regelmatig zal er een 
bijeenkomst, afspraak of vergadering zijn 
waar hij of zij heen moet. “Zowel intern 
als extern moet de voorzitter het gezicht 
van de vereniging worden”, aldus Linda. 

ViERBINDEN 
Flamingo’s heeft welzijnsinstelling 
ViERBINDEN benaderd om mee te denken 
in het verwerven van een voorzitter. 
Suzan de Koning, medewerkster van 
ViERBINDEN: “Als welzijnsinstelling 
zetten wij ons ook in voor de Laarbeekse 
sportverenigingen, onder andere op het 
gebied van vrijwilligers. Meedenken en 
meehelpen met de Flamingo’s voor het 
vinden van een voorzitter is hier een goed 
voorbeeld van.”

Interesse
Wil jij graag actief lid worden van het 
dameskorfbal? Of heb je interesse in de 
voorzittersfunctie of een andere vrijwillige 
(bestuur)taak?  Neem dan contact op met 
de Flamingo’s. Dit kan door een e-mail 
te sturen naar flamingos.mariahout@
knkv.nl of te kijken op hun website 
www.korfbalflamingos.nl. De vacature is 
ook terug te vinden op de website van 
ViERBINDEN: www.vierbinden.nl.

“¿Como esta usted?” vraagt 
het Spaanssprekende jongetje 
toen hij bij Sinterklaas op schoot 
werd gezet. Sinterklaas kijkt hem 
verbaasd aan. Teleurgesteld laat 
het jongetje zich van zijn schoot 
afglijden en zegt tegen de juf: “Jij 
zei toch dat hij uit Spanje kwam!” 
En hiermee is de basis gelegd voor 
een bedenkelijke persoonlijkheid. 
Onderstaand verhaal is niet 
bestemd voor nog gelovigen onder 
ons en ook niet geschikt om hardop 
voorgelezen te worden in geval er 
kleine potjes met grote oren zijn die 
meeluisteren.
De huidige kritiek op het 
Sinterklaasfeest is dat Zwarte Piet 
vooroordelen bevestigt over zwarte 
mensen. Hij is goedlachs, dommig, 
atletisch en vooral dienstbaar. Het 
zijn vooroordelen die teruggaan 
tot de slaventijd toen de zwarte 
Afrikanen in het ongunstigste 
geval vergeleken werden met 
dieren en in het gunstigste geval 
met kinderen. Diverse critici 
roepen op om van de Piet een 
soort clown te maken en die dan 
geel, bruin, rood, wit of zwart kan 
zijn. Maar dat kan alleen maar met 
gebruikmaking van toverballen 
en juist daaraan twijfel ik bij onze 
Goedheiligman.
Bij de aankomst van Sint en zijn 
Pieten met de stoomboot over 
het kanaal in Lieshout, Aarle-
Rixtel of Beek en Donk krijg ik 
het idee dat hij ontsnapt is uit de 

grachtengordel van Amsterdam tijdens 
de Gayparade. Extreem uitgedoste oude 
man, uitbundig aanwezig leger jonge 
vriendjes. Zijn soutane, de liturgische 
benaming voor de tabberd, heeft 
oorspronkelijk 33 knoopjes, maar bij 
Sinterklaas is deze vaak eenvoudiger 
uitgevoerd. Blij toe want je moet je eens 
voorstellen dat de Sint moet plassen 
tijdens een bezoek aan de kindertjes 
en te laat is met het openen van alle 
knoopjes. Jiskefet had daar andere 
gedachten bij. “Maak jij de Sint maar 
eens gelukkig.” Aanvankelijk hanteerde 
Sinterklaas zelf de roede, later verbasterd 
tot de roe waarmee pieterman alleen 
nog maar mag zwaaien. Geen wonder 
dat sommige kerkdiscipelen de kerkelijke 
lectuur anders interpreteren, met alle 
gevolgen van dien.
En dan die liedjes. Wat te denken van Hij 
komt, hij komt, die lieve goede Sint. Of, 
de Zak van Sinterklaas. Maar het meest 
bevestigende is toch wel Sinterklaas 
Kapoentje, waarbij hij afgeschilderd 
wordt als een gecastreerde haan, een 
kleine weliswaar. Verder filosoferend is 
het huidige grooming op internet een 
verwerpelijke uitwas van oudere mannen 
die zich richten op jongeren. Sinterklaasje, 
kom maar binnen met je knecht.
En dit alles komt uit het brein van 
onderwijzer Jan Schenkman, die de 
Bisschop van het Turkse dorpje Myra 
helemaal uit Spanje liet komen en allerlei 
verzinsels erbij bedacht. Deze Jan was 
inderdaad onder wijzer was dan boven. 
Alle gekheid op een stokje, geef mij de 
paashaas maar met zijn chocolade eieren.

Sinterklaas is hot
Volgens P. Skauwe

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

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

Ladies Night: bron van inspiratie
Beek en Donk – Vele dames bezochten 
donderdagavond woonwinkel ‘Van 
Schijndel Anteak’ en babyzaak 
‘Babydeals’ aan de Wilhelminaweg 5A 
en 3 te Beek en Donk. Daar vond tussen 
18.00 en 23.00 uur een sfeervolle Ladies 
Night plaats, georganiseerd door Judith 
van Schijndel van woonwinkel ‘Van 
Schijndel Anteak’ in samenwerking met 
Nancy Vereijken van het naastgelegen 
Babydeals.

Bezoeksters van allerlei leeftijden en 
pluimage konden tijdens deze damesavond 
genieten van een aantal kraampjes met 
een zeer divers, vooral op vrouwen gericht, 
aanbod. Zo waren er kraampjes met 
handgemaakte sieraden en handtassen, 
geurkaarsen, voetreflexmassage 
en tweedehands merkkleding. De 
woonwinkel en de babyzaak waren via 
een brede openstaande tussendeur met 
elkaar verbonden. De kraampjes, die alle 
bemand werden door vrouwen, stonden 
verspreid in beide zaken opgesteld. Live-
achtergrondmuziek werd uitstekend 
verzorgd door zanger Peter Verbeek uit 
Helmond. Even op adem komen kon het 
talrijke publiek in uitgestalde fauteuils en 
banken, onder het genot van een kopje 
koffie, een bubbelende prosecco en 
allerlei heerlijke hapjes. De dames, en een 
enkele heer, genoten zichtbaar. Bezoekster 
Franka Michels uit Bakel: “Ik ben onder de 
indruk van de gastvrijheid en de prachtige 
natuurlijke materialen van de woonwinkel. 
Ik wist niet dat het hier zo groot was. De 
kraampjes passen ook helemaal in de stijl 
van de winkel.”

“In het verleden was ‘Van Schijndel 
Anteak’ een groothandel met voornamelijk 
koloniale meubelen”, aldus huidige 
eigenaresse Judith van Schijndel. Om 
van dit achterhaalde imago af te komen 
wilde Judith iets eigentijds organiseren in 
haar zaak. “We zijn inmiddels uitgegroeid 
tot een particuliere woonwinkel met 
een breed assortiment van landelijk tot 
modern en industrieel. Dit willen we graag 

laten zien aan de mensen in Laarbeek 
en omgeving.” Bezoekster Gidi van 
Boxmeer bevestigt: “Vorige maand liep 
ik hier, na lange tijd, weer eens binnen. 
Ik was aangenaam verrast. Het is nu een 
complete woonwinkel geworden met 
een eigen, originele uitstraling. Je krijgt 
hier veel inspiratie omdat alles heel goed 
gestyled is. Je hebt meteen het gevoel hoe 
dit bij jou thuis kan zijn. Tijdens de Ladies 
Night kun je alles informeel en rustig 
bekijken.”

“Het idee is van Judith”, aldus Nancy 
Vereijken. Zij hoefde niet lang na te 
denken toen Judith vroeg of ‘Babydeals’ 
mee wilde doen met de Ladies Night 
“We zijn buren. Normaal hebben we de 
tussendeur ook openstaan. Onze baby- en 
tienerkamers zijn uniek en in landelijke stijl. 
Het exclusieve beddengoed, vaak door 
klanten zelf ontworpen, wordt gemaakt in 
eigen atelier. Wij vullen elkaar goed aan.” 

tJudith en Nancy willen door middel van 
deze Ladies Night ook kleine ondernemers 

uit Laarbeek en omgeving een kans geven 
om hun producten te tonen. Judith: 
“Mensen rijden snel naar de stad terwijl 
de dorpen ook veel te bieden hebben. In 
deze tijd is het verstandig om de krachten 
te bundelen.” De standhouders zijn zeer 
te spreken over deze kans. Liesbeth van 
Boxtel van ‘Het fotoatelier’ uit Aarle-
Rixtel: “Ik vind het keileuk. Er hangt een 
fijne sfeer en er is veel volk. Ik denk dat 
het een goede reclame is voor iedereen 
die meedoet.” Hélène Bankers van Happy 
Bag uit Bakel: “Ik voel me hier helemaal 
thuis met mijn producten. Judith is ook 
een fijn mens.”

Beide organisatrices zijn zeer blij met 
de geslaagde Ladies Night. Nancy: 
“Van te voren weet je niet wat je kunt 
verwachten. Gelukkig zijn er heel veel 
bezoekers geweest.” Judith: “We hebben 
heel veel nieuwe gezichten gezien en veel 
positieve reacties gehad. De opzet was 
volledig geslaagd en zeker voor herhaling 
vatbaar.”

Fotograaf:Liesbeth van Boxtel

Wilt u voorzitter zijn van deze sprankelende vereniging?  

Korfbalvereniging Flamingo’s gaat zich verbreden in Laarbeek 

Beek en Donk - De mediacoach van 
de bibliotheek geeft op 22 oktober 
in de bibliotheek in Beek en Donk 
een lezing over het gebruik van 
internet door kinderen. Kinderen op 
de basisschool moeten regelmatig 
een werkstuk maken of spreekbeurt 
voorbereiden. Voor het zoeken 
van de nodige informatie maken 
ze tegenwoordig veel gebruik van 
internet. Toch valt dat vaak niet 
mee; ze vinden te weinig of juist 
te veel informatie of informatie die 
helemaal niet geschikt is.

Welke websites zijn geschikt? 
Gelukkig zijn er diverse goede 
websites die wel geschikt zijn voor 
kinderen in de basisschool leeftijd. 
De mediacoach van de bibliotheek 
neemt u mee het internet op en laat 
aan de hand van veel voorbeelden en 
filmpjes zien hoe het voorbereiden 
van een spreekbeurt of werkstuk 
wél leuk wordt! Deze lezing wordt 
ook gebruikt voor groepen 5 en 6 
van het basisonderwijs.

Lezing
U bent van harte welkom op 
dinsdag 22 oktober van 19.30 
tot 20.30 uur in de bibliotheek in 
Beek en Donk. Toegangskaarten 
zijn verkrijgbaar in de bibliotheek 
en kosten €2,50 voor leden van 
de bibliotheek. Niet-leden betalen 
€4,00. 

Lezing Websites4kids in de bibliotheek

De leden van Korfbalclub Flamingo’s
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Beek en Donk – Het duurt nog 
even voordat de sauwelavond 
van de Teugelders van 
Ganzendonck wordt gehouden, 
toch komt de kaartverkoop 
snel naderbij. Zoals men de 
laatste jaren gewend is van 
de Teugelders start deze 
kaartverkoop op maandag 11 
november om 11 minuten over 
11. Op zaterdag 15 februari 
vindt de Sauwelavond plaats. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
teugelders.nl en bij drogisterij 
Ceelen aan het Heuvelplein. De 
kaarten zijn niet eerder dan 11 
over 11 te verkrijgen. Voordat 
men een kaartje koopt wil men 
natuurlijk weten wat er op deze 
Ganzendonckse Sauwelavond 
op het podium verschijnt. De 
komende weken onthult de 
organisatie beetje bij beetje het 
programma. 

De eerste topper die het podium 
zal betreden is Andy Marcelissen. 
In allerlei creaties is hij te zien en 
te horen op radio, tv en andere 
evenementen. Onlangs bracht 
hij zijn derde dichtbundel uit. 
Ondanks zijn drukke programma 
is het de organisatie toch gelukt 
om hem te contracteren. 

De tweede naam die men 
onthult, is Rien Bekkers. Hij is 
de enigste kletser die tweemaal 
de Zilveren Narrenkap won en in 
het bezit is van de titel Kampioen 
van Zuid-Nederland. Beide 
kletsers zullen behoorlijk op de 
lachspieren werken. t

Vorig jaar was deze avond zo 
gewild dat het in 12 uur tijd was 
uitverkocht. Wil je deze avond 
niet missen? Ben er dan op 
11 november op tijd bij, want 
volgens de organisatie is vol ècht 
vol.

Autobedrijf SARO - gevestigd op 
industrieterrein Beekerheide in Beek en 
Donk - presenteert sinds april het ‘Auto 
Onderhoud Plan’. Eigenaar Toine van 
Schijndel is content met het succes van 
het plan, waarbij de klant veel geld kan 
besparen.

Bij het Auto Onderhoud Plan bent U 
verzekerd van goed onderhoud  aan 
uw auto tegen een vast en laag tarief 
per maand. Groot en klein onderhoud, 
APK-keuring incl. roetmeting en/of 
4-gastest, vervanging van filters en 
bougies, tijdige controle van alle door 
de fabrikant aangegeven punten bij 
de juiste kilometerstand (dus remmen, 
ophanging, motor, elektronica), alles 
wordt tijdig gecontroleerd zodat u altijd 
veilig op weg bent.

Vaak komt het onderhoud van een auto 
op de tweede of derde plaats. Ondanks 
dat we weten dat het belangrijk is, 
doen we er toch niet snel iets aan. 
Andere uitgaven gaan voor of het 
onderhoud wordt vergeten. Met het 
Auto Onderhoud Plan is alles gedekt en 
geregeld en bespaar je veel geld. 

Dankzij het Plan wordt uw auto tijdig 
gecontroleerd, bent u zeker van een 
goed onderhouden auto en hoeft u 
nooit meer hoge rekeningen voor 
onderhoud te betalen. Met behoud van 
fabrieksgarantie voor nieuwe (bedrijfs)
auto’s en campers.

Voer uw kenteken in op:
www.autoonderhoudplan.nl/
autobedrijfsaro en zie direct hoeveel u 
kunt besparen op uw autokosten!

Goed de weg op met Autobedrijf SARO Onderhoud Plan

www.autobedrijfsaro.nl    0492 – 38 20 80    Beekerheide 35, Beek en Donk

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Prinsenbal en Jeugdprinsenbal 

Mariahout - Zoals eerder 
aangekondigd, zal het Heidurp 
op zaterdag 9 november afscheid 
gaan nemen van Prins Twan en 
Prinses Mary-Ann. Een definitieve 
afsluiting van een, wederom, 
prachtig carnavalsseizoen met 
vele bijzondere momenten. 
Tegelijkertijd is deze avond ook de 
opening van het nieuwe seizoen 
2013-2014, waarin men met trots 
de nieuwe prins wil presenteren. 
Wie, o wie is de grote vraag!

De tweede hint: hij is in het café 
niet begonnen met bier drinken

Denkt u te weten wie het wordt, 
schrijf het op en lever het in bij 

John Brugmans, Tuindersweg 41, 
5738 BK Mariahout. Onder de 
goede inzendingen wordt een 
levensmiddelenpakket verloot.

Op zondag 10 november maakt 
de jeugdcommissie van CV de 
Heikneuters ‘de hoogheden van 
“t Heidurp’ compleet. Op deze 
middag wordt in de vorm van 
een spel, de afsluiting van ‘gein 
op het plein’ gespeeld en worden 
de jeugdprins, jeugdprinses en 
adjudant(e) geloot. Een super 
spannende middag waar de 
nieuwe prins natuurlijk ook 
aanwezig zal zijn!

Lieshout - Met het vallen 
van de blaadjes komt ook de 
geruchtenmachine rond het 
carnaval goed op gang. CV 
De Raopers weet zeker dat het 
prinsenbal op 16 november vanaf 
19.00 in de Koekoek los gaat 
barsten, maar nog niet tot welke 
uitkomst dat zal gaan leiden. 

De jeugd is wederom goed 
vertegenwoordigd en zoals 
gebruikelijk worden uit hun midden 
de nieuwe jeugdhoogheden 
gekozen, dat zal wel los lopen. De 

opvolging van Prins John zal niet 
meevallen. Bier en wurst stonden 
centraal en wie of wat komt daar 
nou overheen? Duidelijk is dat de 
nieuwe prins landelijk bekend is, 
maar ook dat hij (of zij) niet meer 
de jongste is. Hiermee valt toch 
na twee hints al het grootste deel 
van de Raopers af, dat zijn immers 
jonge goden, al dan niet met 
rollator. Zaterdag 16 november 
rond 23.00 zal de spanning 
doorbroken worden, de nieuw hint 
geeft duidelijk richting en luidt: 
“Geen nood is teveel” 

Op 9 november wordt er afscheid genomen van de huidige delegatie

Wie wordt de nieuwe prins van Ganzegat 2014?
Aarle-Rixtel – Met rasse schreden 
nadert 2 november, de start van 
het nieuwe carnavalsseizoen voor 
de stichting organisatie carnaval 
Ganzegat. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en de schouders 
worden er weer onder gezet om 
carnaval in de nieuwe locatie bij 
de Vrienden tot een succes te 
maken.

Prins Riny den Uurste en Prinses 
Jenny hebben het afgelopen jaar op 
enthousiaste wijze de carnavalskar 
getrokken. I.v.m. de viering van 
Allerzielen zal de onthulling van 
de nieuwe prins een uurtje later 
plaatsvinden. Omstreeks 20.30 uur 
zal men afscheid nemen van Prins 
Riny, Prinses Jenny, grootvorst 
Celio en de dansmariekes. Na 
drie jaar maken zij plaats voor een 
nieuwe club dansmariekes. Op 
de bordes van de Couwenbergh 
zal om 21.11 uur de nieuwe 
Prins carnaval van Ganzegat 

bekendgemaakt worden. Bij slecht 
weer vindt deze happening plaats 
in café de Vrienden.

Eerder werden de volgende hints al 
gegeven: 1. Hij is een echte Aarle-
Rixtelnaar. 2. Hij heeft kinderen. 
3. Je ziet hem bijna overal. 4. We 
blijven lachen. 5. Wat moet dat 
moet dan maar. 6. Hij kan wel 
fietsen. 
Wederom worden hier 3 hints 
bijgevoegd: 7. Mensenmens. 8. 
Onderhoudend. 9. Heeft iets met 
water. 
Nou, langzaamaan begint het 
wellicht al duidelijk te worden wie 
de komende tijd de carnavalskar 
zal gaan trekken.

Denkt u het te weten? Vul dan 
snel de lijsten voor het prinsraden 
in bij Groente en fruit vd Heuvel, 
café van Bracht, kantine ASV’33, 
Grand Cafe Stout, Edelsmid Johan 
van Bakel, Bloom, de Dreef, Tamoil 

Tankcentre en snoepwinkel Jantje.  
Er worden onder de winnaars 2 
x 2 VIP kaarten verloot voor de 
ganzekwekavonden. Deelname 
aan het prinsraden kost slechts 
€1,00 per keer dat men meedoet.

Nieuwe site
De laatste tijd is er hard gewerkt 
aan een nieuwe site van de 
stichting organisatie carnaval 
ganzegat. Vanaf eind oktober zal 
deze in de lucht zijn. Kijk dus op 
de site. U vindt hier onder andere 
de tiende hint voor het prinsraden.

Wie o wie volgt prins Riny den Uurste op?

Sauwelavond van hoog niveau

Zitten de Raopers in nood?

Tonprater Andy Marcelissen
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Arnold Aalders, bekend in 
Lieshout van diverse verenigingen, 
belangrijke functies en daarnaast 
aanspreekpunt voor veel mensen. 
Enkele jaren geleden werd hij 
ziek en legde hij zijn functies 
neer. Gelukkig kan hij nu met een 
tevreden gevoel terugkijken op 
een rijk gevuld leven.

Functies
Velen in Lieshout kennen de 
in Helmond geboren Arnold 
Aalders van zijn tijd als hoofd 
algemene zaken bij de gemeente. 
Anderen herinneren zich hem 
van een soortgelijke functie bij 
Bavaria. Maar in de ogen van de 
doorsnee-Lieshoutenaar stapt een 
trotse Arnold Aalders nog steeds 
mee met ‘zijn’ harmonie Caecilia, 
waarvan hij secretaris was. Dat 

hij daarnaast ook nog belangrijke 
functies bij de Rabobank en in 
het schoolbestuur bekleedde, is 
misschien iets minder bekend. 

Regelaar
Arnold was vooral een ‘regelaar’. 
Dat liet hij duidelijk merken 
toen hij ging studeren aan de 
kweekschool in Eindhoven. “Na 
een half jaar had ik al afscheid 
genomen van die school, nog 
voordat mijn ouders het wisten, 
want werken met kinderen was 
niets voor mij.” In zijn diensttijd 
werd hij na zijn verzoek om dicht 
bij Eindhoven te worden geregeld 
‘van hot naar her’ gestuurd, maar 
niet naar Eindhoven. Maar daar 
kwam verandering in op de dag, 
dat er tijdelijk een administratieve 
kracht nodig was op het kantoor 
van de garnizoenscommandant 
in Eindhoven ‘aan de Fazantlaan 
in een mooie grote villa’. “Dat 
beviel me wel en daar heb ik dus 
de resterende 13 maanden van 
mijn diensttijd doorgebracht”, 
vertelt Arnold. In zijn tijd als 
gemeenteambtenaar in Lieshout 
werd zijn vrouw meer dan eens 
opgebeld met de vraag of ‘den 
bàs thuis was’, want Arnold moest 
iets regelen. Bij Bavaria gold 
de uitspraak: ”Vraag maar aan 
Arnold, die regelt het wel.”

Ziek
In april 2010 kreeg Arnold te 
horen dat bij hem kanker was 
geconstateerd. Resoluut roept 
de inmiddels ‘Ridder van Oranje 

Nassau’ de mensen van de diverse 
besturen waarin hij functioneert 
op om te vertellen hoe de zaken 
ervoor staan. Er breekt dan 
een periode aan waarin Arnold 
gedwongen veel met zichzelf 
bezig moet zijn. Zijn wereld 
wordt beperkt tot onderzoeken 
in het ziekenhuis, een aantal 
zware operaties en bijkomende 
complicaties. “Die komen bij 10% 
van de operaties voor, en daar zat 
ik natuurlijk bij”, aldus Arnold. 
Hoewel hij erg ziek was, kwam 
hij toch op straat in een rolstoel, 
“want ik wilde niet binnen blijven 
zitten”. Dankbaar is hij voor de 
niet aflatende steun in die tijd van 
mensen van ‘De Zorgboog’. 

Rustig
Op dit moment zijn er andere 
zaken, waarmee ‘de regelaar’ zich 
bezighoudt. Hij is wat meer thuis 
voor zijn vrouw, twee kinderen en 
4 kleinkinderen. Eens in de maand 
geniet hij van een bijeenkomst, 
waar hij ‘collega’s van toen’ 
ontmoet, maar de maandag is elke 
week bezet. Dan geniet hij van het 
avondje biljarten bij brouwershuis 
Morees. 

Mariahout - Het AR-theater had 
afgelopen seizoen veel theatersucces 
met de voorstelling ‘Een ons komma’s’.  
Nu komen ze met hun nieuwe 
programma: ‘Slowen en schuren’, dat 
net als ‘Een ons komma’s’ gespeeld 
wordt met het Brabantse dialect 
als voertaal. In tien scènes voeren 
Yvonne Gijsbers en Wim Daniëls een 
ware striptease van de taal op. 

Ze begeven zich naar de uithoeken 
van de taal, naar het hang- en 
sluitwerk ervan en voeren daaromheen 
komische dialogen. Het is opnieuw 
een voorstelling waarbij veel te 

lachen valt, met humor op niveau. 
Het is een prachtig programma voor 
iedereen die van spelen met taal 
houdt. Yvonne Gijsbers en Wim 
Daniëls vormen sinds 2011 het AR-
theater. Hun eerste voorstelling boekte 
steevast uitverkochte zalen en leverde 
enthousiaste reacties op. Ook de 
recensies van ‘Slowen en schuren’ zijn 
lovend.

Yvonne Gijsbers speelde voorheen bij 
het Helmondse gezelschap Genesius. 
Wim Daniëls is bekend van zijn 
boeken, zijn wekelijkse column bij 
Spijkers met Koppen en zijn geregelde 

aanwezigheid bij Pauw & Witteman. 
Beide acteurs komen oorspronkelijk uit 
Aarle-Rixtel en groeiden op met het 
dialect als moedertaal.

Het optreden is in het Buurthuis in 
Mariahout op zaterdag 19 oktober. Het 
begint om 20.30 uur en de entreeprijs 
is €11,50, inclusief een consumptie. 
Kaarten bestellen via de website 
www.vierbinden.nl/onstejater of 
telefonisch: 0499-422878 (maandag 
t/m donderdag na 13.00 uur.) U kunt 
ook kaartjes afhalen, tegen contante 
betaling in het Dorpshuis in Lieshout 
of in het Buurthuis in Mariahout.

Het AR-theater speelt: ‘Slowen en schuren’

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end

KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks

OPENINGSTIJDEN

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 20.00

09.00 uur tot 17.00
EN NOG VEEL MEER!

il dolce sweater
€ 49,95

jeans vanaf 
€ 32,95

laarsjes
vanaf € 39,95

jasje il dolce 
€ 59,95

coating broek
vanaf € 29,95

laarsjes
vanaf € 39,95

Mariahout - In het buurthuis van 
Mariahout vindt zaterdagmiddag 
voor de vijfde keer een schitterend 
muzikaal en onderhoudend 
programma voor gehandicapten 
plaats met mooie prijzen. De toegang 
is gratis. De deuren staan vanaf 
13.00 uur wagenwijd open voor de 
ontvangst van alle bezoekers. 

Het programma begint om 13.30 
uur. De officiële opening van de 5e 
verjaardag van het evenement wordt 
door Burgemeester Ubachs gedaan 
om 14.00 uur. De volgende artiesten 
werken  belangeloos hieraan mee en 
staan garant voor het nodige vermaak:  
Carlos Donkers, KUUB, Dé Valt Op, 
Party Jockey Tim en De Leonardus 
drumband. Daarnaast zorgen Monika 
Slaets en Tim Frenken voor de 
presentatie. 

De organisatie, bestaande uit ongeveer 
25 enthousiaste vrijwilligers,  wordt 
ondersteund door ViERBINDEN en het 
Buurthuis. Om het geheel nog wat 
dynamischer te krijgen, wordt dit keer 
meer aandacht besteed aan dans. Ellen 
Tappel van Life Style center Laarbeek 
neemt dit voor haar rekening. 
Liefhebbers van tatoeages kunnen een 

gratis henna tattoo laten plaatsen.
Ongeveer 20 bedrijven, die dit 
gebeuren een warm hart toedragen, 
sponsoren het evenement. Dit zijn o.a. 
PGL, ViERBINDEN, Slagerij Brouwers, 
Bloematelier De 4 Seizoenen, 
Straatman Amusement, Bloemboetiek 
Johanna (uit Gemert), PLUSh Outdoor, 
Jumbo en Fysiotherapie Kemps & 
Maas, Hoveniersbedrijf Appie Eeuwes, 
Erik Barten Tuin en parkmachines 
Mariahout, Het Theaterke Helmond, 
Van de Heuvel Groente en fruit, 
Snoeperij Jantje, Rabojeugdland, Mars 
Veghel en niet te vergeten de artiesten. 

De bezoekers krijgen gratis koffie 
en thee bij binnenkomst en overige 
consumpties zijn €1,70. 
Er worden gezonde hapjes verzorgd 
door mensen met een beperking 
gecoördineerd door Snoepwinkeltje 
Jantje. Ook worden er gratis lotjes 
verstrekt voor een loterij waarbij mooie 
prijzen zijn te winnen. 
 
Het dynamische en onderhoudende 
programma begint om 13.30 uur. 
Rond 17.00 uur wordt de middag 
afgesloten. Het Buurthuis ligt aan de 
Bernadettestraat 43 te Mariahout. 

Muziek- en dansfeest voor mensen met een beperking

Archieffoto van het Muziekfeest 
voor mensen met een beperking

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

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Stuntsteppen
MGP Slamm 
Grit District 

vanaf € 99,-

Omafietsen 

vanaf € 179,-

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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MooiMezelf
Aarle-Rixtel - Als boomkweker 
leeft Peter Verschuuren, gemeente-
raadslid PNL, niet alleen mee met de 
natuur, maar ook met de inwoners 
van Laarbeek. Want hun wel en 
wee ligt hem na aan het hart. Een 
natuurtalent met passie voor politiek.

Hoogseizoen
“Als in de herfst de blaadjes 
vallen, begint voor ons het 
hoogseizoen”, vertelt ondernemer 
Peter Verschuuren. “Want dan kun 
je namelijk bomen verplaatsen en 
worden er zaken gedaan. Een beetje 
vorst is geen ramp. Maar het moet 
geen maanden achter elkaar vriezen, 
zoals de laatste twee jaren. Dan kun 
je als kweker weinig doen. De grond 
is te hard om bomen uit te steken. En 
de zomers? Een mooie tijd voor het 
onderhoud!”

De beuk erin
Peter heeft een cultuurtechnische 
opleiding genoten en is gediplomeerd 
boomchirurg. Hij is gepassioneerd. 
Over zijn vak kan hij uren bomen. 
De beuk is zijn lieveling. “Een enorm 
veelzijdige boom”, vertelt hij. Je kunt 
hem solitair toepassen. Of als haag. 
Het is een creatief natuurproduct. Ik 
heb onlangs zelf een nieuw soort beuk 
ontwikkeld. Die beuk gaat in Boskoop, 
centrum voor boomkwekerij, een 
volgende fase in.”

Contrareformatie
Peter en echtgenote Rianne zijn 
twee handen op één buik. Want 
ook Rianne heeft haar verhaal over 
bomen. “Vergeten geschiedenis”, 
zoals ze zelf zegt. “In de tijd van de 
contrareformatie (zestiende eeuw) 
mochten bomen niet aanbeden 

worden. Na de beeldenstorm 
volgde de bomenstorm. Er zijn toen 
veel prachtexemplaren gekapt. En 
waarom? Eigenlijk om niets!”

Lijstduwer
Hoe kweek je talent voor politiek? 
Peter Verschuuren: “Maatschappelijke 
betrokkenheid zit toch een beetje 
in de genen. Mijn vader was sociaal 
werker. Karin Appeldoorn, bestuurslid 
Partij Nieuw Laarbeek, vroeg of 
ik belangstelling had voor het 
raadswerk. In 2006 was ik lijstduwer. 
Ik heb toen zoveel stemmen gekregen 
dat ik in de raad ben gekomen.”

Over de balk
Peter zit in de Commissie Beheer 
Openbare Ruimte. Hoe kijkt hij terug 
en waar is hij trots op? “De nieuwe 
scholen”, zegt hij spontaan. “Het 
is goed om hierin te investeren. 
Financieel klopt het plaatje. Rekenen 
is een kwestie van nuchter nadenken 
en gezond verstand. 
Wanneer ik me erger? Als er geld 
over de balk wordt gegooid en de 
provincie ons niet serieus neemt. 
Neem Sluis 7. Dit hobbyproject is 
onlangs vernieuwd voor 7 miljoen 
euro, op kosten van de gemeenschap. 
Het geld had beter besteed kunnen 
worden aan de inwoners die het hard 
nodig hebben. In Laarbeek is veel 
stille armoede.”

Potje
“Stille armoede is schrijnend. Mensen 
lopen er niet mee te koop. Ze hebben 
hun trots. Hoe kunnen kinderen 
lid worden van een vereniging als 
hun ouders geen geld hebben? 
Een speciaal potje is wenselijk. Ik 
wil een fonds in het leven roepen 

waarop mensen een beroep kunnen 
doen. Discreet. Want niemand hoeft 
ook maar iets te weten van zo’n 
handreiking.”

Lachers
Hoe vindt het thuisfront het dat hij 
raadswerk doet? “Echtgenote Rianne 
en zonen Roel en Bart vinden dat 
ik ’s avonds vaak weg ben. Ik krijg 
wel eens ongezouten kritiek: de 
jeugdgemeenteraad doet het beter. 

Of ik in alle hectiek nog tijd heb voor 
hobby’s? Ik houd van tafeltennis 
en ik zing bij de Heikantzangers. 
Reuzegezellig en niet alleen tijdens 
pronkzittingen en met carnaval. 
Mooie plaatsen in Laarbeek? Zijn 
er genoeg. Persoonlijk heb ik iets 
met het Piet van Thielplein. Is het je 
opgevallen hoeveel lachende mensen 
je daar ziet?”

Hoe kunnen kinderen lid worden van een vereniging 
als hun ouders geen geld hebben?

Franca van de Kerkhof

Voorgesprekken

Steeds vaker kom ik bij mensen 
die weten dat ze gaan overlijden. 
Ze willen graag van tevoren een 
beetje helder krijgen wat wel en 
niet mogelijk is bij hun uitvaart. 
Zo werd ik gebeld door een dame 
die me heel bewust meedeelde 
dat zoals de uitvaart van haar man 
was gegaan, zij het beslist niet 
wilde. 

Zelf wilde ze graag in een 
kartonnen kist en ze vroeg of ik 
die kon leveren. Die kartonnen 
kist was het probleem niet, die 
kon ik wel leveren. Maar bij de 
meeste crematoriums mogen geen 
kartonnen kisten meer verbrand 
worden. Die zouden namelijk de 
fi lters ontregelen in de ovens. En 
in welk crematorium het wel zou 
mogen, dat moest ik dan eerst 
nog uitzoeken en zou wel eens 
een eindje uit de buurt kunnen 
zijn. Dit vond ik lastig om door de 
telefoon uit te leggen dus stelde 
ik een persoonlijk gesprek voor 
bij haar thuis. Ze zou haar twee 
zonen uitnodigen hierbij aanwezig 
te zijn. 

De kartonnen kist, daar waren 
we zo uit, dat werd een hele 
mooie populierenhouten kist, licht 
van gewicht. Want, zo vertelde 
ze me stiekem, ze had de hoop 
dat haar zonen haar de kerk in 
zouden dragen. En omdat ze maar 
twee zonen had moesten ook 
hun partners mee dragen en het 
oudste kleinkind met zijn vriendin. 
Dan kon het  toch echt geen eiken 
kist zijn, dat zouden ze niet kunnen 
tillen. Ik liet haar zelf de vraag aan 
haar zonen stellen. Ze werden een 
beetje overvallen door deze vraag. 
Ze dachten dat andere mensen 
altijd naast de kist liepen. Ik legde 
ze uit dat ik geen dragers in dienst 
heb, maar deze wel altijd kan 
‘huren’. Dat hierdoor families de 
keuze hebben om zelf te dragen. 
En als ze het niet zouden kunnen 
of willen, er misschien wel andere 
familieleden zijn die het heel graag 
willen doen, of buren of vrienden. 
Toen de vraag een beetje gezakt 
was en het niet meer vreemd leek 
wilde ze het graag overleggen 
met hun vrouwen en het oudste 
kleinkind met zijn vriendin.

Een paar dagen later kreeg ik een 
telefoontje: “Franca, ze gaan me 
zelf de kerk in dragen, goed he!”

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Lieshout - Het einde van het 
zomerseizoen van de KBO fietsclub 
nadert. Op woensdag 23 oktober 
gaan de fietsers het seizoen 
afsluiten met een mooie tocht in de 
omgeving van Lieshout. Naar traditie 
wordt aangelegd in wijkgebouw 
Meerschot in Sint- Oedenrode. 
Jongeren met een verstandelijke 
beperking serveren hier de lunch. 
De start van de tocht is om 9.30 uur 
bij het Dorpshuis, men verwacht om 
14.00 uur weer terug te zijn.

Volkel
Wie een indruk wil krijgen van de 
activiteiten op vliegbasis Volkel 
kan zich opgeven voor een gratis 
excursie op vrijdag 8 november. 
Om 13.00 uur begint de excursie 
bij de hoofdpoort. Een bus vervoert 

de aanwezigen over het vliegveld. 
Het einde van deze excursie is rond 
16.00 uur. Om 12.15 uur vertrekt 
men (door samen te rijden) vanaf 
de kiosk op de Heuvel. Voor deze 
excursie is een identiteitskaart of 
paspoort verplicht.

Energie besparen
Energie besparen is makkelijk, als 
je weet waarop je moet letten. 
Energiebesparing helpt het klimaat, 
voorkomt vervuiling en spaart 
kostbare grondstoffen. Daarnaast is 
het goed voor de portemonnee.

Richard de Beer van Bouwcoördinatie 
Richard de Beer uit Beek en Donk 
komt hier op donderdag 14 
november over vertellen.  Hij geeft 
informatie over energiebesparing in 

de breedste zin van het woord: er 
zijn simpele maatregelen die niets 
kosten en door iedereen toegepast 
kunnen worden. Hij geeft hiervan 
veel praktische voorbeelden en hij 
vertelt over hulpmiddelen die er zijn 
om energie te besparen. Maar er zijn 
ook grotere ingrepen in de woning 
die leiden tot energiebesparing. 
Wat kun je doen, wat kost het, 
wanneer heb je het terugverdiend. 
Energiebesparing levert je niet alleen 
geld op, het kan leiden tot meer 
comfort en het vermeerdert de 
waarde van het huis. Het gaat niet 
alleen om isoleren, maar ook om 
ventileren.

Wat betekent de energielabels A++ 
t/m G, waar zitten de verschillen 
en wat kun je veranderen? Welke 

landelijke maatregelen zijn er of 
komen er? Welke zijn interessant 
voor huurders en/of eigenaars van 
woningen? Hoe kun je bezuinigen 
op waterverbruik? Allemaal vragen 
die deze middag aan de orde komen. 
Deze bijeenkomst van KBO Lieshout 
vindt plaats bij Bavaria Brouwerij 
Café op donderdag 14 november 
vanaf 14.00 uur. 

Voor alle activiteiten kunnen de leden 
van KBO Lieshout zich aanmelden 
bij De Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van tien uur tot half 
twaalf en iedere dinsdagavond van 
zeven tot acht uur in het Dorpshuis 
in Lieshout. Voor de infomiddag 
over energie besparen kunt u zich 
ook aanmelden via een mail naar 
marianneswinkels@hotmail.com

Activiteiten voor leden KBO Lieshout 

Fotograaf: Suzanne van Eerd
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Opslagruimte 550m2 in Beek en Donk. Voor 
meer info kunt u bellen naar: 06-10861833

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

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

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Vervolg van het artikel van 
vorige week: Familie van Loon 
vanuit Aarle-Rixtel naar Lofer, 
Oostenrijk.

Na alle voorbereidingen was het 
in 2008 zover. We vertrokken 
definitief.
Na een gezellig, maar zeer 
emotioneel afscheidsfeest, 
samen met familie en vrienden, 
vertrokken we op de laatste 
zondagmorgen van augustus. 
De kinderen, op dat moment 11, 

9 en 8 jaar oud, hadden nog een 
week vrij, voordat hun school 
met vreemde kinderen begon. 

Het leven hier in Lofer bevalt 
ons heel erg goed. De kwaliteit 
van leven is hier erg hoog: 
schitterende natuur met gezonde 
lucht en klimaat, erg vriendelijke 
en eerlijke mensen en bovendien 
zeer goede voorzieningen op 
alle gebieden. We zijn hier in 
het dorp fantastisch opgenomen 
en ook de kinderen zijn prima 
ingeburgerd.  In de leeftijd van 
16, 15 en 14 jaar hebben ze 
hier een fijne vriendenkring 
opgebouwd en hebben het goed 
naar hun zin.  Natuurlijk zijn het 
drie pubers, met alle bijkomende 
problemen en nukken, maar dat 
hoort nu eenmaal bij het leven.
In 2008 hebben we - midden 
in Lofer - een oud pension 

met een aangrenzende winkel 
(bouwjaar 1645!!) met de 
naam Schmidsendl gekocht. 
De winkel is omgebouwd tot 
ons privéwoonhuis en het oude 
pension is intussen omgebouwd 
tot een mooi appartementenhuis,  
waarin plaats is voor negen 
comfortabele en compleet 
ingerichte vakantiewoningen. 
Geschikt voor twee tot acht  
personen. 

Lofer is een heel mooi 
‘authentiek’ Oostenrijks dorp 
met een historische kern, 
bijna louter bestaande uit 
gebouwen uit de 15e, 16e en 
17e eeuw met nog echt twee 
toeristische seizoenen. In de 
winter staat de Loferer Alm,  de 
‘huisberg’ van Lofer, bekend 
als Oostenrijks mooiste ski-alm. 
Een heel mooi en vriendelijk 
skigebied, vooral geschikt als 
familieskigebied. In de zomer is 
het een paradijs voor de actieve 
vakantieganger, maar zeker ook 
voor de rustige wandelaar en 
natuurliefhebber. In de winter 
staan we onze gasten bij met 
ski- en langlaufactiviteiten,  
sneeuwschoenwandel ingen 
of rodeltochten. In de zomer 
organiseren we met en voor 
onze gasten minstens tweemaal 
per week wandeltochten. 
Deze variëren van eenvoudige 
(familie)wandelingen voor 
iedereen tot zware bergtoeren 
van 10 tot 12 uren voor de 
sportieve gasten die echt eens 
een dag in het hooggebergte 
willen doorbrengen. Zelf gaan 
we op deze wandelingen mee als 
gids. Bij ons appartementenhuis 
hebben we een mooie tuin 
met groot overdekt terras en 
bovendien in huis een kleine 
‘Stube’, waar de gasten van harte 
welkom zijn om gezamenlijk 
koffie,  een borrel of een pilsje 
te drinken.

Nu kom ik even terug bij de 
kop van dit artikel: “Een stukje 
Laarbeek tussen de Oostenrijkse 
bergen.”
Het is duidelijk te merken, dat we 
een goede bekendheid hebben 
in en rond Laarbeek.
Er zijn weken bij,  dat ons huis 
vol zit met alleen  inwoners uit 
Laarbeek. Ik durf zelfs te stellen, 
dat ik de laatste jaren hier in 
Oostenrijk meer Laarbekers heb 
gezien en gesproken, dan in de 
periode dat  we zelf in Laarbeek 
woonden.

Misschien is het deze combinatie,  
waarom wij ons hier zo thuis 
voelen.

Wilt U meer lezen over ons? 
Bezoek onze website 
www.schmidsendl-lofer.com of 
volg ons op onze weblog 
www.vanlooninoostenrijk.nl

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Kylie Faassen

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

Pr ofi ciat 

Een stukje ‘Laarbeek’ tussen de Oostenrijkse bergen

Luchtpost

OOSTENRIJK

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

CURSUS/LES

GEVRAAGD

GEVRAAGD

Meike

GEVONDEN

TE HUUR

TE KOOP
Frietje Brabant

FRIETWAGEN HUREN? 
www.frietjebrabant.nl 

of bel 06-18880537

VERLOREN

VACATURES

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

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

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

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

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

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

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

Gevraagd: alle soorten metalen. 
Tel nr: 06-13411021

Roze kinderjas, maat 122 en blauw jongensvest 
NYC. Af te halen bij Tandartspraktijk Beek en 
Donk (Schoolstraat 2).

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

Intuïtief tekenen/schilderen voor 
beginners en gevorderden, door 
Anni van Bokhoven in eigen atelier in 
Gemert. Toesturen folder / Info 06-
15336380

Gratis afhalen het Duitse Tijdschrift  
“Der Spiegel”, vanaf jaargang 2007. 
Rosemarie Vogels, Tel. 0492-462108

Kiekeboe...hier ben ik dan

13 oktober 2013

Mijn papa en mama zijn
Rob Sneijers en

Antje van den Berg

Karstraat 7
5741 RD  Beek en Donk

MEIKE

Gezocht in Laarbeek of directe 
omgeving 6.00.00 H.a. cultuurgrond. 
U kunt contact opnemen met makelaar 
dhr. van Krieken tel : 06-51569610

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

Biologisch gekweekte kweeperen,  
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Koppelstraat 33, Beek en Donk. 150kg 
voorraad! Tel: 06-34723058 

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

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

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

Strijkplank Brabantia, nieuw. afm. 
40/125 cm. Overtrek maat B. 
Prijs: €15,-. Tel. 06-51167558

Luchtbevochtiger garantie t/m 28 
feb. 2015, ideaal voor droge lucht 
door verwarming warm of koude 
verneveling nieuwprijs: €135. 
vraagprijs €75,00. merk Pro Genion. 
Tel: 0492-752389

Partij vlooienmarktspullen €50,00. 
Tel. nr. 0492-464802

± 30 meter PVC buis 16 cm. doorsnee. 
Tel. 0499-421369

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

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

Openhaardhout 4 bakken, voor meer 
info bel naar 0492-461617

Per direct te huur: ruime bovenwoning 
met 2 grote slaapkamers (industrieterrein 
Bemmer), €700,-  inclusief energie. 
Interesse? Bel: 06-53261076

2 pieten nodig voor een bezoekje?? Wij 
komen een half uur voor 25 euro met 
strooigoed! Boek ons op pietjes@live.nl

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: info@mooilaarbeek.nl 

Tel: 0492 - 832182

Kosten: 53x53mm = €19,95
           109x53mm = €29,95
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Voorbereidingsprocedure tijdelijk afsluiten Oranjelaan Beek en Donk en Kanaaldijk 
Aarle-Rixtel maart tot september 2014
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben 
om de verkeersmaatregel te treffen tot het tijdelijk gefaseerd afsluiten voor alle 
verkeer in beide richtingen op de Oranjelaan in Beek en Donk en de Kanaaldijk in Aarle-
Rixtel in de periode 3 maart 2014 tot 6 september 2014.
Het ontwerp verkeersbesluit ligt van zaterdag 12 oktober tot en met vrijdag 22 
november 2013 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis Laarbeek. Gedurende 
de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Ontwerp Uitwerkingsplan Merensteinplein van bestemmingsplan De Beekse Akkers
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend voornemens te 
zijn om, ingevolge het bepaalde in artikel 14 van het bestemmingsplan ‘De Beekse Akkers’ 
en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan ‘De Beekse Akkers’ 
deels uit te werken om realisering van 55 woningen mogelijk te maken. Het betreft een 
locatie ten zuiden van de Lieshoutseweg, ten westen van Merenstein en ten noorden van 
de Middenakkerdreef. Het plan voorziet in de bouw van 55 vrijstaande, halfvrijstaande en 
sociale koop/huur woningen. 
Het ontwerpbesluit tot uitwerking van voornoemd gebied en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 14 oktober tot en met maandag 25 november 2013 ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het ontwerp uitwerkingsplan is tevens 
digitaal raadpleegbaar via www.laarbeek.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar 
maken tegen het voornemen om het uitwerkingsplan vast te stellen. Er moet gemotiveerd 
aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerp uitwerkingsplan de reactie 
betrekking heeft. 
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. van Wetten, telefoon 0492 
469 883. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan Ontsluiting Lieshoutseweg – De Beekse Akkers
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Ontsluiting Lieshoutseweg – De Beekse Akkers’ van maandag 14 oktober 
tot en met maandag 25 november 2013 bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek 
voor iedereen ter inzage ligt. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via www.laarbeek.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de noordelijke ontsluiting van woningbouwplan De 
Beekse Akkers mogelijk op de Lieshoutseweg. Deze ontsluitingsweg (Vrijenborgsedreef) 
voorziet tevens in de (voorlopig) westelijke begrenzing van het woningbouwplan. Nu is 
Woningbouwplan De Beekse Akkers voor gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar via de 
Oranjelaan en de Blokskampsedreef. De beoogde ontsluiting zorgt voor een betere spreiding 
van het autoverkeer over de wijk en een snellere toegang tot de N615 richting Nuenen en 
Eindhoven. Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ laat een ontsluitingsweg niet toe. 
Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren 
worden gebracht bij de heer J. van Wetten, telefoon 0492 469 883. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben inmiddels ingestemd met de 
bovenstaande ontwikkeling.

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de gemeenteraad. Hieronder 
treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen 
worden om 19.30 uur gehouden in het gemeentehuis Laarbeek. De vergaderstukken 
liggen vanaf maandag 14 oktober tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek 
ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 15 oktober kunt u de stukken ook raadplegen op www.
laarbeek.nl.
                              
Agenda donderdag 24 oktober 2013
01.  Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
02.  Vaststelling agenda.
03.  Voorstel tot onderzoek van een geloofsbrief, toelating en beëdiging van een nieuw  
        benoemd lid van de gemeenteraad.
04.  Spreekrecht.
05.  Vragenhalfuurtje.
06.  Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 29 augustus 
         2013, 5 september 2013 en 12 september 2013.
07.  Ingekomen stukken.
08.  Voorstel tot benoeming van een lid in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling  
         en een lid in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.
09.   Voorstel tot aanpassing grondprijs reststroken.
10.   Voorstel tot instemming met de aangepaste gemeenschappelijke regeling 
         Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
11.   Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2014.
12.   Sluiting

Agenda donderdag 7 november 2013
01.  Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
02.  Vaststelling agenda.
03.  Spreekrecht.
04.  Vragenhalfuurtje.
05.  Ingekomen stukken.
06.  Voorstel tot vaststelling Toekomstvisie Laarbeek 2020.
07.  Sluiting.

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

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

Op vrijdag 18 oktober komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
•	 Flitsvergunning woninguitbreidingen
•	 Doe mee met de Brabantse Dorpen Derby!
•	 Uitslag verkiezingen jeugdgemeenteraad
•	 Gezocht superhelden!!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Twee raadsvergaderingen

Verkeersbesluiten

Bestemmingsplannen

Gezocht: nog één deelnemer 
Gezondheidsrace Beek en Donk

Gemeente actueel

Kort nieuws

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

17 en 18 okt. beperkte service reisdocumenten
LAARBEEK – De apparatuur waarmee reisdocumenten ingeboekt worden en waarmee 
reisdocumenten worden verzonden (RAAS-apparatuur) wordt vervangen. Gevolg 
daarvan is dat op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober landelijk geen paspoorten en 
identiteitskaarten in behandeling nemen, dus ook niet in Laarbeek. Daarnaast kunnen 
op 18 oktober ook geen reisdocumenten worden opgehaald. 

Locatie  Kern  Werkomschrijving Activiteit
Holenboest 4-6-16-18-20-22-24
Ekelcamp 3-5-9-13-24-26-28 Lieshout  verwijderen asbest slopen

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

Afgehandelde sloopmeldingen

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                       Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Deense Hoek 18   Lieshout  mantelzorgwoning tijdelijk  wonen 02-10-2013
Grensweg 5            Mariahout bouwen woning (gefaseerd) ontheffing 02-10-2013
De Gaffel 17           Lieshout  vergroten woning  bouwen 03-10-2013
Dorpsstraat 18      Aarle-Rixtel veranderen voordeur bouwen 04-10-2013
Schutsstraat 30     Lieshout  realiseren zwembad bouwen 08-10-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie                       Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Grensweg 5            Mariahout tijdelijk bewonen garage tijdelijk 02-10-2013

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit 
is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in 
‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Voor het 
inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het 
centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie 
inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer 
bellen, 0492 469 700.

Drank- en Horecawet
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben
verleend op grond van:
•	 Gardistenbond De Raopers Lieshout, Baverdestraat 55 in Lieshout tijdens de 

jaarmarkt gehouden op 9 juni 2014 van 11.00 tot 19.00 uur in het centrum 
van Lieshout (verzonden 3 oktober 2013).

•	 mevrouw J.H. Benton, Hertog Janstraat 33 in Lieshout tijdens de Kerstfair 
Lieshout gehouden op zondag 15 december 2013 van 12.00 tot 20.00 uur 
in het centrum van Lieshout, vanaf de Heuvel tot en met het terrein van de 
Jumbo (verzonden 8 oktober 2013).

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

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
De Schop 44 Lieshout       01-10-2013  bouw berging
Bernadettestraat 60 Mariahout       02-10-2013  bouw woning
Schoolstraat 46a Beek en Donk 03-10-2013  herbouw woning
Lijsterstraat  Aarle-Rixtel     07-10-2013  tijdelijke huisvesting school
Lijsterstraat  Aarle-Rixtel     07-10-2013  brandveilig gebruik tijdelijke school

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern        Ingediend d.d. Werkomschrijving
Holenboest/Ekelcamp Lieshout       01-10-2013  verwijderen asbest

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Dodaars

“Deze dodaars heb ik gefotografeerd 
vanuit de stuw in de Aa achter de 
waterzuivering in Aarle Rixtel. Ik had 
daar een schuilplekje gemaakt alwaar 
ik zittend in het water achter de stuw 
de dieren mooi op ooghoogte kan 
fotograferen. Door de nevel die hier 
vaak ‘s morgens over het water hangt 
krijg je mooie sfeervolle foto’s. Je moet 
er wel wat voor over hebben, maar dan 
heb je ook wat! Vooral in de winter is het 
hier mooi fotograferen door het vaak 
mooie licht, door de kou en het in het 
water zitten is het wel ooit afzien, maar 
als je dan met mooie foto’s thuis komt, 
krijg je het vanzelf wel weer warm.

De Dodaars dankt zijn naam aan het 
witte poederdons op het achterlichaam 
(dodde-aars) en is een erg schuwe 
watervogel die bij benadering direct 
onder water duikt om heel ergens 
anders tussen de oeverbegroeiing 
weer boven te komen. Hij is de kleinste 
futensoort die we in Europa hebben. Het 
mannetje en vrouwtje zijn qua uiterlijk 
niet van elkaar te onderscheiden, en ze 
blijven hun leven lang bij elkaar. Door 
mijn mooie schuilplekje kwam deze 
dodaars tot op enkele meters naar mij 
toe gezwommen zonder mij in de gaten 
te hebben. Daardoor kon ik deze foto 
maken.

Je moet er ooit wat voor over hebben, 
maar ook zittend in het water is het 
genieten van ons Mooie Laarbeek!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Waterzuivering in Aarle Rixtel

De blaadjes beginnen weer te vallen. 
Ik, Stekel, bereid mij gewoonlijk voor 
op mijn winterslaap. Dit jaar dus niet! 
De jongens van De Werkgroep willen 
dat ik meehelp met de voorbereidingen 
van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Op 19 maart a.s. mag Laarbeek weer 
naar de stembus. Dat betekent dat ik 
veel buiten ben om posters te plakken 
en folders te bezorgen. De leden van 
de Werkgroep vinden dat gesjouw 
van mij een nieuwe jas waard. 
Binnenkort krijg ik die aan. Spannend! 
Ook vanwege de vernieuwing en 
verjonging bij De Werkgroep. Ik zie 
dat naast onze trouwe achterban ook 
jonge mensen zich interesseren voor 
mijn lievelingspartij. Als Stekel blijf 
ik niet achter. Vandaar mijn nieuwe 
look. Ondertussen ben ik deze keer 
sportief naar Lieshout gekropen. Om 
gezellig neer te strijken op het terras 
van Brouwerij Café… (ik mag geen 
merk noemen); ‘het beste blauw 
van Lieshout’. Weet je wel… van 
die bierbrouwer, die maakt dat veel 
Laarbeekers aan het werk blijven. 
Werk… dat vindt De Werkgroep 
belangrijk voor onze inwoners. Ja 
mijn partij heet niet voor niets De 
WERKgroep. Neergestreken op dit 
leuke terras aan De Heuvel valt mijn 
oog er tegenover op een groot gapend 
gat. Twee panden gesloopt! Eerst val 
ik stil. Vervolgens voel ik dat mijn 
stekels recht overeind staan. “Wie 
zou hier meer van afweten”, vraag ik 
me af. “Laat ik de straat eens schuin 
oversteken, daar woont een van de 
raadsleden van De Werkgroep, Ben 
Swinkels; ook de fractievoorzitter van 
de vier Werkgroepafgevaardigden 
in de gemeenteraad. Na een gastvrij 
onthaal door Ben vraag ik hem wat 
de reden is van dit infarct op De 
Heuvel, waarop deze antwoordt: 
“Er zijn veel Lieshoutse mensen die 
hier ook opmerkingen over maken. 
We hebben hier vervolgens vragen 
over gesteld aan de burgemeester 
en wethouders. “Het ziet er niet uit; 
zo’n krater geeft een kater”,  zegt 
Ben enigszins geïrriteerd. “Dat zie ik 
als Stekel graag, dat de raadsleden 
van De Werkgroep naar aanleiding 
van signalen van Laarbeekers kritische 
vragen stellen op die plekken waar 
deze thuishoren. De Werkgroep staat 
voor de leefbaarheid in Laarbeek; ook 
in Lieshout! “En dit is nog niet alles” 
vervolgt Ben. “We hebben ook vragen 
gesteld over het op orde brengen en 
openstellen van de trouwzaal in het 
voormalige Lieshoutse gemeentehuis 
alsook over de voortgang van het 
project ‘ORO-woningen’, te realiseren 
achter deze mooie blikvanger aan De 
Heuvel. De antwoorden koppelen 
we zo snel mogelijk terug”, aldus 
Ben. “Ja ja, mijn vier jongens weten 
van aanpakken. Daar houd ik van! 
Wederom de allerbeste prikkels 
toegewenst van Stekel, ook namens 
De Werkgroep”!

De Zeepkist 

Stekel krijgt een nieuwe jas…

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender
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buitengebied
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binnengebied
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grof snoeiafval
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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MooiBoerdonk

Pupil van de week RSKV Boerdonk

Boerdonk - De kinderen van groep 
7 en 8 van de St. Nicolaasschool 
gingen op dinsdag 8 oktober op 
expeditie naar Heilige Huisjes in 
Veghel. Ze bezochten de Joodse 
Synagoge, de Lambertuskerk en 
de Turkse Selimiye Moskee. Op 
school hadden ze hiervoor al 
lesmateriaal van Erfgoed Brabant 
gebruikt.

Gids en koster André Velthausz, 
één van de initiatiefnemers, 
ontving de kinderen en nam ze 
middels een korte historische 
introductie mee terug in de tijd. Via 
de oorspronkelijke manneningang 
van de Synagoge mochten 
de leerlingen naar binnen. Na 
de binnenkant en buitenkant 
zorgvuldig bekeken te hebben 
gingen ze naar de overkant, naar 
de Lambertuskerk. Hier verzorgde 
koster Ad de rondleiding. Ze 
bekeken de diverse altaren, 
biechtstoelen, en hoorden een 

bijzonder verhaal over het dopen 
van kinderen in vroegere tijden. 
Twee leerlingen mochten op de 
preekstoel om te ervaren hoe men 
vroeger, zonder microfoon, toch 
hoorbaar was in de hele kerk.
Als laatste bezochten de kinderen 
de Turkse Selimiye Moskee. De 
imam gaf uitleg over de manier 
waarop moslims bidden, waarom 

ze de schoenen uitdoen, waarom 
ze op een kleedje zitten en waarom 
ze met het gezicht naar het oosten 
bidden. De leerlingen kregen ook 
de Koran te zien, dit boek werd 
van achter naar voren en van 
rechts naar links gelezen. Al met al 
was het een leuke en interessante 
expeditie.

Leerlingen St. Nicolaasschool bezoeken Heilige Huisjes

De basisschoolkinderen in de Turkse Selimiye Moskee

Boerdonk - Tijdens het Trekkertrek-
weekend was toneelvereniging 
Gèr Gespeuld gevraagd om tijdens 
Boerdonk Barst Los op een leuke 
manier de buitenkroeg te bemannen. 
Het idee was om naast de grote tent 
een kleiner gezellig café/ terras met 
muziek en glühwein te runnen op 
een ludieke manier. 

Op die avond zijn meer dan 300 
bezoekers in het kleine kroegje 
geweest en de spelers en speelsters 
van Gèr Gespeuld hebben zich die 
avond prima vermaakt. Het idee 
was dan ook al snel geboren om dit 
niet bij een eenmalige actie te laten, 
maar dit ook werkelijk op te zetten. 
Iedereen binnen de vereniging 
was snel enthousiast. Hierdoor 

komt er dus in Boerdonk een 
entertainmentcafé. De bedoeling 
is de laatste week van januari open 
te gaan om te kijken hoe het gaat. 
Een soort opwarmertje voor het 
carnaval. Aangezien de café zelf 
gerund wordt, is de eerste noodzaak 
een goeie locatie te vinden. Die zijn 
er in Boerdonk gelukkig genoeg. 
Momenteel is Gèr Gespeuld hierover 
al in gesprek met kandidaten. 

De bedoeling is dat een gelimiteerd 
aantal mensen per avond kan 
komen en dat de toneelvereniging 
de avond op zijn Gèr Gespeulds gaat 
invullen. Uiteraard houden zij ook 
hun traditionele toneelavonden, laat 
daar geen misverstand over bestaan. 
Gèr Gespeuld is daar al weer druk 
voor aan het repeteren. Maar een 
entertainmentcafé komt er ook. Dat 
is weer eens totaal iets anders dan 
het bekende plankenwerk. 
Wordt vervolgd. 

Boerdonk - De nieuwe prins van De 
Zandhazen wordt op 23 november 
onthuld. Wie het gaat worden, is 
nog een groot geheim, althans, 
zo denkt de commissie prins. 
Net als voorgaande jaren ben ik, 
persmuskiet van De Zandhazen, 
al maanden actief bezig met het 
ontmaskeren van de nieuwe prins en 
het verzamelen van allerlei leuke of 
onthutsende wetenswaardigheden 
van deze nieuwe heerser van het 
Zandhazenrijk. 

Ook dit jaar heb ik al weer een 
aangenaam diepte-interview gehad 
met hem en zijn partner en heb ik 
de voorzitter weer onaangenaam 
verrast met allerlei feiten die alleen 
de echte prins kan weten. Nu breekt 
voor mij de leuke periode aan van kat 
en muis spelen met de voorzitter.  De 
voorzitter geeft dan tips die nergens 
op slaan of die mij op een dwaalspoor 
moeten brengen, maar daar trap ik 
niet in en jullie toch zeker ook niet. Ik 
maak derhalve jullie deelgenoot van 

de tips en geef daar ongevraagd mijn 
commentaar bij. Vandaag de 1e twee 
tips. Ja, John is er niet scheutig mee. 
Daar komen ze: 

Tip 1: Hij is van vele markten thuis en 
voelt zich daar dan ook thuis!
Tip 2: Ze zien hem liever komen dan 
gaan! 

Ja, mensen, daar kan je iets mee. Ga 
nou bij tip 1 niet denken dat hij alle 
rommelmarkten afstroopt en dat hij 
daar dan alles opkoopt en dat ze hem 
daarom bij die markten liever zien 
komen dan gaan, want daar slaat het 
dus niet op. Nee, je moet dat anders 
bekijken. Hoe? Gewoon cryptisch. 
Meer zeg ik niet. Wordt vervolgd.

Boerdonk - Al jarenlang is de 
ApresSkiParty in Boerdonk een 
bekend evenement. Een party op de 
vrijdag vóór carnaval voor de jeugd 
in de leeftijdscategorie van 12-17 
jaar. Elk jaar zijn de ruim 800 kaarten 
binnen 15 minuten uitverkocht en 
moet jammer genoeg veel jeugd 
worden teleurgesteld. 

Komende carnaval is er opnieuw een 
ApresSkiParty en wel op vrijdag 28 
februari 2014. Wat nieuw is, is dat 
tijdens deze ApresSkiParty jong DJ 
talent de kans krijgt  zich te laten zien. 
Daarom houdt SOBC op vrijdag 22 
november 2013 vanaf 20.30 uur een 
echte DJ contest voor de jeugd in de 
leeftijd van 12 t/m 18 jaar!

Ben jij wellicht het 
DJ talent wat zij
zoeken? Vind jij 
het leuk om je muziek te laten horen 
voor een grote groep leeftijdsgenoten? 
Wil jij de kans krijgen om te draaien 
op de ApresSkiParty? Schrijf je dan in 
via de facebookpagina ApresSkiParty 
Boerdonk of via twitter: 
twitter.com/ApresSkiBoerdonk. 

Natuurlijk is iedereen die avond 
welkom om de jonge regionale 
talenten te bewonderen en samen 
met ze een vet feest te bouwen. 
De entree die avond is gratis! De 
organisatie kijkt alvast uit naar 22 
november én natuurlijk naar Carnaval 
in 2014. Jij ook?

Gèr Gespeuld begint entertainmentcafé

De 1e twee tips over de nieuwe 
prins van De Zandhazen

ApresSkiParty Boerdonk is op 
zoek naar Jong DJ Talent

Het entertainmentteam tijdens Boerdonk Barst Los
Boerdonk - De F-jeugd mag tijdens de thuiswedstrijden 
van het 1e elftal om beurten pupil van de wedstrijd zijn. Ze 
mogen dan bijvoorbeeld met de warming-up meedoen en 
met de spelers het veld oplopen bij aanvang van de wedstrijd. 

Bovendien mag er nog geprobeerd worden om een goal te 
scoren bij de tegenstander. 
Op onderstaande foto’s zijn de spelers te bewonderen die dit 
seizoen pupil van de wedstrijd mogen zijn.

Aircoreiniging
Een grondige marktconforme reiniging van de airco 

voorkomt bacteriën en vieze geurtjes!
Bel voor een afspraak of kijk op onze site!
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Mooi UIT in Laarbeek

26 oktober 21:00 uur
Muziekcentrum ’t Anker, Beek en Donk
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Voorverkoop: €7,50  |  Deurverkoop: €10,-

Zaal open: 21.00 uur

Kaartverkoopadressen samenwerkende horeca Beek en Donk 

Stichting Dorpsevenementen

Aarle-Rixtel – Het belooft weer een 
topavond te worden met Peter Tiehuis & 
Band op het podium van Wim Beeren Jazz 
Society in café Van Bracht in Aarle-Rixtel op 
woensdag 23 oktober. Fusion muziek van 
het hoogste niveau met een bezetting om 
jaloers op te worden: Naast Peter op gitaar 
ziet men Karel Boehlee op toetsen, Theo de 
Jong op bas en Hans van Oosterhout op 
drums. 

Als een van de leading gitaristen in Nederland 
loopt Peter’s carrière, in willekeurige 
volgorde, via de Skymasters, Ilse de Lange, 
Trijntje Oosterhuis, Metropole Orkest, 
Peter Herbolzheimer, Batida, Chris Hinze 
enzovoorts, naar Aarle-Rixtel op de 23e. Op 
het repertoire staan onder andere stukken 
die speciaal voor Peter zijn gecomponeerd 
door ‘groten der aarde’ als John Scofield en 
George Duke.

En dit alles voor een entreeprijs van slechts 
€7,00. Op deze avond zijn ook nog 

passepartouts verkrijgbaar à raison van 
€55,00 voor het hele seizoen. Kom op tijd 
voor de beste plaatsen! Aanvang 20.30 uur. 
Meer informatie: 
www.wimbeerenjazzsociety.nl en 
www.petertiehuis.nl. 

Lieshout – In het Dorpshuis aan de 
Grotenhof wordt op vrijdag 18 oktober 
een kienavond gehouden. 

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

Peter Tiehuis & Band bij Wim Beeren Jazz Society 

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging 

Vlooienmarkt bij De Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt zondag 
20 oktober van 09.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt gehouden. Deze 
vlooienmarkt wordt georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwerking en 
ten bate van de EHBO, volleybalvereniging 
Cialfo, badmintonclub de Ganzeveer en de 
veteranen van ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren een 
kraam of grondplaats huren voor de verkoop 
van tweedehands goederen. Bezoekers 
kunnen snuffelen naar snuisterijen, 
huisraad, boeken, elektrische apparaten, 

huishoudelijke apparaten, kleding, cd’s, 
platen en speelgoed: te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de zolder op 
wil ruimen of van spullen af wil die zonde 
zijn om weg te gooien, kan nu terecht op de 
gezellige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, waar 
men ook kan genieten van een kopje koffie, 
drankje of hapje.

De kosten voor een kraam bedragen  €20,00 
De entree bedraagt €1,50 
Kinderen onder 12 jaar onder begeleiding 
gratis. voor informatie en boekingen 
kan men bellen naar Frans Coppens  06-
20888818/ 0492-382481.

“Dit moois gaat dadelijk verdwijnen met de aanleg van De Ruit om Eindhoven”

Ingezonden door: Patrick Brouwers

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

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

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

Grote vlooienmarkt in Manege D´n Perdenbak
Lieshout – In D’n Perdenbak wordt het 
zondag 20 oktober een drukte van jewelste. 
Om 10.00 uur gaan de deuren open voor 
bezoekers van de vlooienmarkt. 

Alle 60 kramen zijn verhuurd en dat belooft 
een keur aan artikelen en producten uit 
eigen huis en tuin die verkocht kunnen 
worden. De kantine is open voor een hapje 
en drankje en alles wordt verzorgd door de 

vrijwilligers. De entree bedraagt €1,00 per 
persoon. Om 15.00 uur sluit de organisatie 
de markt en hopen zij dat iedereen een 
leuke en gezellige dag heeft gehad. 

Meer informatie staat op de site 
www.stichtingderaam.nl, waar ook de 
wedstrijden voor paarden en pony’s staan 
vermeld.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

De MCD acties van volgende week!

W 43 - Aanbiedingen gelden van maandag 21 t/m zaterdag 26 oktober 2013.     * ** Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Amstel bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

12.69 7.49
liter 1.04

Malibu
White Rum**

fl es 700 ml.

13.79

12.49
liter 17.84

Rib- of 
haaskarbonade
500 gram

3.49/4.49 2.99
kilo 5.98

RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 

Boonacker 
dubbeldonkerbrood
vers uit eigen oven
heel, gesneden

2.09 1.59

*
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Tijdens de laatste vergadering van de 
commissie BOR (Beheer Openbare 
Ruimte) op 3 oktober jl. is de inrichting 
van de ecologische verbindingszone/
Groenzone ter plaatse van de Goorloop-
Voorbeemd behandeld. Dit plan 
voorziet in de ontwikkeling van een 
natuurgebied ter grootte van bijna 7 
hectare. De locatie bevindt zich ten 
noorden van de wijk “De Voorbeemd” 
achter de Wingerd en de Rietkampen. 
In eerdere fases van het project zijn 
andere gedeeltes van de Goorloop als 
ecologische verbindingszone ingericht 
(bijvoorbeeld bij de Lieshoutseweg, 
achter de wijk “De Laarsche Velden”). 
Nu is het project in de volgende fase 
aanbeland. 

De basis van het plan is dat het landschap 
hersteld wordt zoals het er ongeveer 
100 jaar geleden uitzag. Het landschap 
zal daardoor kleinschaliger worden  door 
het aanbrengen van slootjes, heggen, 
aanplant van struweel en greppels. 
Daartussen komen nattere weilandjes 
en graanakkertjes met bloemranden. 
Deze combinatie zorgt voor een flinke 
verbetering van de biodiversiteit.

Het waterschap “Aa en Maas” is 
intensief bij de plannen betrokken. 
De nieuwe slootjes en vennen krijgen 
op termijn ook een functie voor 
de berging van hemelwater uit de 
Voorbeemd. Op die manier komt 
schoon regenwater niet meer met 
het vuil water in de riolering terecht. 
Het regenwater wordt dan naar de 
groenzone gevoerd waar het in het 
slotenstelsel terecht komt. 

De inrichting langs de Goorloop 
zal gericht zijn op het beter laten 
functioneren van de Goorloop als 
ecologische verbindingszone. Hiertoe 
wordt een aangrenzende natuurstrook 
van 10 tot 25 meter breed aangelegd. 
Ook in de nieuwe groenzone worden 
diverse poelen aangelegd. Door 
het realiseren van deze ecologische 
verbindingszone is het de bedoeling 
om het leefgebied van dieren als de 
kamsalamander, heikikker, riet- en 
struweelvogels en dagvlinders te 
verbeteren. Naast deze dieren is het 
ook de bedoeling het leefgebied van 
bijvoorbeeld de patrijs (ambassadeur 
van Laarbeek) en de ijsvogel te 

verbeteren. Om dit te stimuleren 
worden in het centrale deel van het 
plangebied geen paden aangelegd. 
Recreatief gebruik is wel mogelijk, 
maar concentreert zich aan de randen 
van het natuurgebied.

Wat ABL extra enthousiast heeft 
gemaakt is dat het plan samen met 
vrijwilligersorganisaties als het IVN 
en Laarbeeks Landschap tot stand 
is gekomen. Wat ABL betreft is de 
hele ontwikkeling van het plan het 
schoolvoorbeeld over hoe toekomstige 
projecten samen met onder andere 
vrijwilligersorganisaties moeten 
worden aangepakt. Het kan daarom 
van harte op onze steun rekenen. 

Namens ABL Laarbeek
Bert Klessens,  Monika Slaets, 
Christian vd Berg en Jordy Brouwers

Pure-Laarbeek staat al sinds 
2005 voor goede zorg voor 
zowel lichaam als geest, een 
mooie combinatie, lichamelijk 
en geestelijk in balans. Zoals 
men hier in de praktijk zegt: een 
natuurlijke pijnbestrijding. Een 
goede massage ontspant spieren, 
waardoor de pijn van spanning zal 
verlichten. Daardoor kun je ingaan 
op de oorzaak van de klacht.

Sportmassage
Pure-Laarbeek biedt sportmassage 
voor sporters en niet-sporters.
Sportmassage is van oudsher al 
een veel toegepaste methode voor 
therapie, en is ook een middel 
om het herstel na inspanning te 
bevorderen.Als spieren niet goed 
in conditie zijn, kunnen er andere 
spieren worden overbelast. Een 
goede massage voorkomt veel 
ongemakken.

Shiatsu
Shiatsu  is  een  massage door 
middel van drukpunten, met 
druk van vingers en/of handen  
op punten, of  door middel van 
massage van de energiebanen 
waarop de punten liggen.

Een shiatsu ontspanningsmassage 
uit zich in een totale ontspanning, 
het verminderen en voorkomen 
van klachten. Is het lichaam 
energetisch in balans, dan is dat de 
basis voor lichamelijk en geestelijk 
welzijn.

Deze massages zijn ook uit te 
voeren binnen uw bedrijf. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar: 06-48846255 of kijk op onze 
website: www.pure-laarbeek.nl

Ook leuk als cadeau. Haal bij 
Pure-Laarbeek een cadeaubon!

Pure-Laarbeek
Voor lichaam en geest...

Advertorial

Pure Laarbeek
Leliestraat 22
Beek en Donk

06 - 48 84 62 55
info@pure-laarbeek.nl
www.pure-laarbeek.nl

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

PNL houdt voorbespreking

PvdA houdt achterbanvergadering 

Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt 
leden en belangstellenden uit voor 
het bijwonen van haar vooroverleg 
op maandag 21 oktober

Op de agenda staat de   
voorbespreking voor de 
komende Raadsvergadering 
van donderdag 24 oktober. De 
voorbespreking vindt plaats om 

20.00 uur in de ruimte van de 
voormalige videotheek aan de 
Kapelstraat 34 in Beek en Donk. 
Dit is tegenover de kerk. Meer 
informatie: www.abllaarbeek.nl. 

Voorbespreking raadstukken De Werkgroep 
Laarbeek - Als de herfst door 
Laarbeek waait, is het voor de 
gemeenteraad weer tijd om de 
discussie over de gemeentelijke 
financiën en de toekomstvisie 
voor Laarbeek op gang te brengen. 
De afgelopen 4 jaar heeft De 
Werkgroep, als coalitie partij, 
bijgedragen aan een evenwichtig 
en gezond huishoudboekje van 
de gemeente Laarbeek.

Een huishoudboekje waarin 
het mogelijk was om uitgaven 
te doen noodzakelijk voor een 
sociaal verantwoord beleid maar 
waarbij ook oog was voor de 
lasten van de burger. Evenwicht 
waardoor de gemeente Laarbeek 
er financieel goed voor staat met 
een beleid waar De Werkgroep 
verantwoordelijk voor kan en wil 
zijn. 

Op donderdag 24 oktober 2013 en 
op donderdag 7 november 2013 
staan er twee raadsvergaderingen 

van de Laarbeekse gemeenteraad 
gepland. Bij de eerste vergadering 
wordt, naast het benoemen 
van raads- en commissieleden 
ter vervanging van hen die 
afscheid namen, ook de 
programmabegroting 2014 
vastgesteld.

Bij de tweede vergadering gaat het 
over de toekomstvisie Laarbeek 
2020. Die visie is erg belangrijk. 
Wat zullen de raadsleden naar 
voren brengen. Er is ingestemd 
met de Peel samenwerking 6.1.  
Hoe ver gaat die samenwerking 
reiken? Is het alleen het sociale 
domein met onderwerpen als de 
WWB, WMO, transitie AWBZ en 
Jeugd of gaat het de komende 6 
jaar nog verder. De Werkgroep is 
benieuwd naar de ideeën van de 
verschillende partijen. 

Weer een vergadering met 
besluiten die veel burgers zullen 
raken. De Werkgroep wil graag 

met u daarover van gedachten 
wisselen, luisteren wat u ervan 
vindt. Dat doen zij op maandag 
21 oktober  2013 in het 
Ontmoetingscentrum Beek en 
Donk. U bent vanaf 20.15 uur van 
harte welkom.

Als u vragen heeft of opmerkingen 
dan kunt die tijdens deze 
voorbespreking inbrengen. Wilt 
u meer informatie, neem dan 
contact op met Ben Swinkels, 
fractievoorzitter De Werkgroep, 
0499-422017. Meer weten over 
De Werkgroep? Kijk dan op 
www.dewerkgroep.nl of op 
Facebook bij De Werkgroep. 
Vragen? Mail naar de 
werkgroep@gmail.com. 

De Werkgroep is er voor U. 

Laarbeek - Politieke partij PNL houdt 
maandag 21 oktober haar openbare 
voorbespreking ter voorbereiding 
op de raadsvergadering van 
donderdag 24 oktober.

Op dit achterbanoverleg komen 
o.a. aan de orde het voorstel 
tot aanpassing grondprijs 
van reststroken, aangepaste 
gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
en de Begroting 2014. In de 
raadsvergadering van donderdag 

24 oktober zullen ook de 
geloofsbrieven onderzocht worden 
van Jan Hendriks, waarna hij 
beëdigd wordt als raadslid en onze 
fractie weer compleet is.  

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

Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meepraten, heeft u vragen of 
opmerkingen, ook over andere 
onderwerpen, dan bent u van harte 
welkom op maandag 21 oktober 
2013, aanvang 20.00 uur, in het 
Dorpshuis te Lieshout. De koffie en 
thee staan klaar.

Laarbeek - Fractie en bestuur 
van de PvdA afdeling Laarbeek 
willen graag samen met u de 
komende raadsvergadering op 
24 oktober voorbereiden. In deze 
raadsvergadering zal de begroting 
van de gemeente Laarbeek aan 
de orde komen. Op donderdag 7 
november is er een vergadering van 
de gemeenteraad gepland waar 

de toekomstvisie van Laarbeek 
besproken zal worden.

Tijdens de achterbanvergadering 
zullen beide onderwerpen worden 
voorbereid. Laat uw mening horen 
en praat mee over de belangrijkste 
onderwerpen in uw gemeente: 
Iedereen is op maandag 21 oktober 
van harte welkom om mee te praten.

De koffie staat klaar vanaf 19.00 
uur in Café Thuis, Heuvelplein 6, 
5741 JK, Beek en Donk. 

Lezerspodium
ABL enthousiast over aanleg Groenzone

Mooi Dier

Op zoek...

Hallo, ik ben Fridi, een lieve, rustige, 
jonge en kleine moederpoes. Ik woon in een gastgezin in Beek en 
Donk.  Nu mijn kleintjes zijn uitgevlogen, wordt het voor mij ook 
tijd om een goed, blijvend huis te vinden voor de rest van mijn 
poezenleven. Ik kom heel graag op schoot zitten, maar ben ik niet 
opdringerig. Ik kan goed samen met andere katten, maar kan ook 
goed alleen zijn. Heel drukke kinderen of drukke hondjes vind ik niet 
zo leuk. Heb jij een warm mandje voor mij?

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

Naam:        Fridi 
Leeftijd:     1 jaar

Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken 
personenauto’s, bedrijfsauto’s, kampeerauto’s tot 3500Kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL
De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

Op zoek...

Hallo, ik ben Fridi, een lieve, rustige, 
jonge en kleine moederpoes. Ik woon in een gastgezin in Beek en 

Naam:        Fridi 
Leeftijd:     1 jaar
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Beek en Donk - Harmonie De Goede 
Hoop start met een scholenproject 
op alle drie de Aarle-Rixtelse 
basisscholen: Muziek=COOL. Met 
dit project krijgen alle kinderen 
de kans om te ontdekken hoe 
leuk het is om samen muziek te 
maken. De Goede Hoop heeft 
voor Muziek=COOL een subsidie 
van €30.000,- ontvangen van 
het Oranje Fonds en is daarmee 
- landelijk gezien - één van de 
dertig projecten van het programma 
Kinderen Maken Muziek.

Dirk Verhoeven, trompettist 
van De Goede Hoop en mede-
initiatiefnemer van dit project,
gaat na de herfstvakantie wekelijks 
de scholen bezoeken. In de groepen 
5 verzorgt hij lessen Algemene 
Muzikale Vorming. In de groepen 
6 en 7 (en volgend jaar ook in de 
groepen 8) laat Dirk de kinderen 
echt muziek maken. In elk van deze 
vijf klassen is een compleet orkest 
samengesteld. Alle 110 leerlingen 
krijgen een écht instrument ter 
beschikking, een lesboek en een 
muziekstandaard. Elke week is 
er tijdens schooltijd een orkestles 
onder leiding van dirigent ‘Meester 
Dirk’. De nadruk ligt daarbij op 

het samen musiceren met allerlei 
verschillende instrumenten. De 
kinderen mogen het instrument 
mee naar huis nemen, zodat ze thuis 
kunnen oefenen. Bovendien krijgen 
de kinderen  buiten schooltijd elke 
week een gratis instrumentles 
waar de nadruk ligt op het leren 
beheersen van het instrument. Dit 
gebeurt in groepjes van gelijke 
instrumenten, bijvoorbeeld alleen 
trompetten of alleen klarinetten. 
Deze instrumentlessen worden 
gegeven door ervaren muzikanten 
van De Goede Hoop die daarvoor 
een speciale coachingscursus volgen.

Belangrijk onderdeel van het project 
is verder de optredens en concerten 
die gegeven zullen worden. Er zal 
dit schooljaar zeker 3 keer een 
uitgebreid concert plaatsvinden om 
te laten horen hoe het gaat. Niet 
alleen op de scholen, maar ook op 
andere plaatsen in het dorp.

Dirk Verhoeven: “Na de 
herfstvakantie wordt in de klassen 
de orkestindeling bekendgemaakt. 
Dus welk kind welk instrument gaat 
spelen. We hebben zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de voorkeur 
van de kinderen en proberen per 

klas een zo evenwichtig mogelijk 
orkest samen te stellen.” 

Op zaterdag 26 oktober zijn alle 
kinderen en hun ouders uitgenodigd 
om het instrument op te komen 
halen. “Omdat we ook graag de 
ouders erbij betrekken, hebben we 
besloten om dit buiten schooltijd 
te doen. De deelnemende kinderen 
kunnen dan ook meteen hun mede-
orkestleden en de kinderen van de 
andere scholen ontmoeten.”

Vijf nieuwe kinderorkesten in Aarle-Rixtel

De werkgroep Muziek=Cool met enkele 
jeugdleden van Harmonie De Goede 
Hoop. Links achteraan ‘Meester Dirk’. 

Reünieconcert Londen-gangers Koninklijke Harmonie O&U
Beek en Donk – In Muziekcentrum 
het Anker vindt op zondag 20 
oktober een uniek concert plaats. 
Een reünieconcert uitgevoerd door 
orkestleden die in het voorjaar van 
2006 met een muzikale missie naar 
Londen vertrokken om deel te nemen 
aan het London Heritage Music 
Festival. 

Na een jaar van voorbereidingen 
vertrokken op 16 april in de vroege 
ochtend zo’n 75 jongeren per 
bus richting Londen. Zowel het 
Jeugdorkest alsook de Slagwerkgroep 
gingen deelnemen aan dit 
internationaal bekend concours 
voor jeugdige muzikanten. Koren, 
orkesten, muziekensembles uit 
Amerika en Europa lieten in de Royal 
Academy of Music zien en horen 
waar zij muzikaal toe in staat waren. 
Het waren optredens van een hoog 
niveau die beoordeeld werden door 
een internationale jury. Een jaar lang 
intensief repeteren onder leiding van 
de dirigenten Patrick van Zutven 
en Frederik de Vrees resulteerde in 
een hoogstaand optreden van het 
Jeugdorkest en de Slagwerkgroep. 
Beide optredens werden door de jury 
beoordeeld met lof en vier eerste 
prijzen. 

Begin dit jaar ontstond het idee om dit 
Jeugdorkest uit 2006 weer bij elkaar 
te krijgen om een reünieconcert te 
geven. Toen ook dirigent Patrick 
van Zutven enthousiast reageerde, 
was de rest zo geregeld. Komende 
zondag, 20 oktober, ontmoeten 
de jeugdorkestleden van 2006 het 
huidige Jeugdorkest van O&U. Het 
huidige Jeugdorkest is een enthousiast 
en talentvolle groep met veel jongere 
jeugd die onder deskundige leiding 
staat van Marianke Hobé. Jongens 
en meisjes die nog aan het begin 
staan van een hopelijk lange muzikale 

carrière en die er ook van dromen om 
ooit zoiets als de “Londen muziekreis” 
mee te maken. Naast een optreden 
van deze twee orkesten laten ook 
de slagwerkgroepen van O&U onder 
leiding van Rob van Doore hun 
muzikale kwaliteiten aan het publiek 
horen.

Een middag vol muziek door oude 
en nieuwe jeugd, allemaal met een 
passie, namelijk het samen musiceren. 
Iedereen is welkom om daar naar te 
komen luisteren. Het concert begint 
om 14.00 uur en de entree is gratis. 

Beek en Donk/Gemert - Afgelopen 
zondag vond het traditionele 
najaars-/koffieconcert plaats van 
mannenkoor ‘Van Wôr Ik Ben’ bij 
‘Dientje’. Tijdens dit concert werd 
Tonny van Brussel uit Beek en 
Donk gehuldigd voor zijn gouden 
jubileum. Vijftig jaar lid van het koor 
en elke donderdagavond gaat hij nog 
steeds met heel veel plezier naar de 
repetitie. Als 2de tenor is Tonny een 
zeer gewaardeerd lid van het koor. 

Hij werd daarom dan ook door 
voorzitter Jan Beijers met lovende 
woorden toegesproken en kreeg van 
het koor een beeldje, voorstellend 
een zanger. Bovendien refereerde 
de voorzitter nog aan het feit dat hij 
vorig jaar ook bij Tonny op de receptie 
was toen feestelijk gevierd werd dat 
Tonny al 50 jaar organist is in de 
kerk van Venhorst. Zijn echtgenote 
kreeg van het koor een prachtige bos 
bloemen. 

Dhr. Frans Verhallen van het KNZV 
overhandigde de zanger de oorkonde 
namens het Koninklijk Nederlands 
Zangers Verbond. “Vijftig jaar 
organist, vijftig jaar lid van dit koor 
en zingen bij het familiekoor, je 
moet  echt wel van muziek houden”, 
aldus de afgevaardigde van de 
zangersbond. De bijbehorende 

bondsspeld mocht namens de 
bond opgespeld worden door de 
echtgenote van Tonny. Daarna werd 
hij door zijn collega’s toegezongen 
met een ‘Toast’.

Na vele felicitaties en een korte 
pauze was het de beurt aan het 
‘Mulderskoor’ o.l.v. Harry van Brussel 
om een steentje bij te dragen aan 
dit concert. Dit koor bestaat uit 
acht broers, twee zussen en twee 
schoonzussen van de familie Van 
Brussel. “Vader was vroeger molenaar 
in Boerdonk en in het dialect is dat 
een mulder en daarom is onze naam 
‘Mulderskoor’ geworden”, aldus 
broer Tijn in zijn uitleg. Uiteraard is 
Tonny ook lid van dit koor.

Aan het slot was er een gezamenlijk 
optreden van beide koren met het 
lied ‘Nocoi pa, o nocoj’ . Daarna 
moest Tonny plaatsnemen bij zijn 
gezin, want er zou nog een lied 
gezongen worden. Op de melodie 
van ‘Sierra Madre’ was door Tijn 
een toepasselijke tekst gemaakt. En 
tijdens het zingen van het refrein 
werd het ‘Mulderskoor’ bijgestaan 
door de mannen van ‘Van Wôr ik 
Ben’. Tonny, zijn echtgenote, de 
kinderen en kleinkinderen genoten 
met volle teugen.

Peter Tiehuis & Band bij 
Wim Beeren Jazz Society 

Vlnr. Tonny van Brussel (gouden jubilaris), echtgenote 
Tonny en Jan Beijers (voorzitter van het koor).

Openingstijden: 
Ma t/m Vr  08:00 - 18:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:00 uur
Zondag  Gesloten

Tevens het juiste adres voor 
Tuinaanleg & onderhoud 

van uw tuin 

www.tuincentrumdenheikant.nl
Bakelseweg 1  |  5735 SC Aarle-Rixtel  |  Tel: 0492 - 383167

Tip: Strooi nu najaarsbemesting op uw gazon 
voor een mooi stevig groene grasmat in de winter. 

    
Mooie bloeiende winterviolen, Heideplanten
bolchrysanten, siergrassen, skimmia`s en nog veel meer. 

Bloembollen, vogelvoer, etc.

Ruit verkoop +
reparatie

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Aardappels 
0, 50 per kilo

en Aardbeien 
1, 25 per doos

Aanbieding loopt van 17-10 tot en met 23-10

Samen bouwen in Laarbeek? 
Meld je dan nu aan!

Nieuwsgierig?  www.vastgoedregisseur.nl  0651834563
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‘Herfst, herfst, wat heb je te koop? 
Honderdduizend bladeren op een 
hoop’. Deze kleuterkneiter galmt 
uit pak en beet 25 knijpende 
keeltjes, wanneer de groepen 1 
en 2 naar buiten rausen voor hun 
welverdiende speelplaatsminuten. 
Zodra de korte beentjes van 
Mick de drempel van binnen naar 
buiten overstappen transformeert 
de geëiste wandelpas van de 
juf in een paardachtige draf die 
weldra ook weer overgaat in een 
kloeke sprint, aangezien Storm 
voorbij komt gesuisd om als 
eerste bij de kar op pole position 
te zijn. De verbeten trek om 
Micks mond en de meeroeiende 
armpjes moeten de snelheid van 
deze 5-jarige kamikaze sprinter 
verhogen, maar helaas. Storm 
stormt net wat sneller over de 
grauwgrijze grindtegels en is ook 
behendiger in de slalom links en 
rechts om de vrolijk springende, 
lachende, wapperende en 
stoeiende medekleuters. Helaas 
vergaat al snel een tweetal meisjes 
de brede lach, aangezien Mick 
de achtervolger de deinende 
Pipi Langkousstaartjes niet 
had opgemerkt. In volle vaart 
ketst de energieke kleuterknul 
in de ranke ruggetjes van de 
huppelende kleutergrietjes. 
SMAK! Beide grietjes klappen op 
de grauwgijze grindtegels, vlak 
naast het stopbord, horende bij 
het verkeersplein. Aiaiai, luidskeels 
beginnen geschrokken meisjes 
synchroon aan een dramatisch 
tranenconcert. Ramptoeristjes 
komen vlotjes toegesneld en ook 
de juffrouw trimt gauw genoeg 
richting het ongeval om haar 
BHV-kwaliteiten in de praktijk 
te brengen. In de tussentijd is 
Mick, één der veroorzakers van 
deze speelplaatssoap, alweer 
opgekrabbeld en heeft hij, met 
een fl inke jaap in de spijkerbroek 
en wat schrammetjes op beide 

handen, de achtervolging verder 
ingezet op Storm. De verbeten 
trek om de lippen is inmiddels wat 
scherper en pijnlijker geworden, 
maar Mick weigert op te geven. 
Wat betreft doorzetten, kwaliteit! 
Storm is inmiddels al beland in de 
pits en heeft de meest geliefde kar 
al onder zijn keurig afgepoetste 
billetjes zitten. Hij wil net de 
stoere klanken ‘Vroemvroem’ 
uitslaan om zo aan te geven dat 
deze bolide in een recordtijd een 
bloedsnelle vaart zal bereiken, 
maar dan duikt Mick op! Met 
een ultieme krachtsinspanning 
werpt hij zich op het stuur van 
deze grijze ‘Ferrari-cabrio’. ‘Mijn 
auto’, roept Mick vurig en met 
opgekropte woede. ‘Ik mocht daar 
nu in rijden gaan van de juf en niet 
jij, Storm!’ Met een verbijsterde 
blik op de snoet weet Storm even 
geen raad met deze voor hem 
ongebruikelijke situatie. Toch 
duurt het niet lang of hij heeft de 
oplossing. Zijn maatje 32 zet hij op 
de beide felrode trappertjes en met 
alle kracht in zijn lijf trapt hij dit 
nieuwste model de showroom uit. 
Mick springt zijwaarts, het stuur 
ietwat klungelig vasthoudend. 
Getweeën komen ze de garage 
uit; Storm zweetdruppelend 
trappend en Mick als bakkenist, 
maar dan zonder bak, sjorrend 
aan het stuur. De juf met de 
handen nog vrij staat ze al op 
te wachten. ‘Heren coureurs, 
zet deze ‘VROEMVROEM maar 
eens in z’n achteruit, voordat er 
dadelijk nog meer ongelukken 
gebeuren’. Gedwee duwen de 
gehoorzame kereltjes de gewilde 
trapautomobiel de garage in. ‘Ik 
had toch beter naar dat Stopbord 
kunnen kijken’, besluit Mick, 
voordat ze samen de garage 
uitlopen. ‘Schommelen dan maar?’

Mees Joost

Stopbord

Aarle-Rixtel - Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel wil nagaan of er 
interesse is in een nieuw CPO-
project, het bouwen van een 
beperkt aantal woningen in het 
centrum van Aarle-Rixtel. CPO 
staat voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap: m.a.w. een 
aantal woningen bouwen met een 
groepje mensen. 

Zij bouwen de woningen dus in 
groepsverband en voor eigen 
gebruik. De voordelen van 
deze manier van bouwen zijn 
talrijk. Bijvoorbeeld: bouwen 
tegen kostprijs en inbreng van 
de toekomstige bewoners. Een 
voorbeeld van een CPO-project 
is de rij nieuwe woningen in de 
Broekelingstraat in Aarle-Rixtel. 

Meer informatie hierover kan men 
vinden op: 
- www.bouwenineigenbeheer.nl/
bieb/projecten/68/broekelingstraat-
laarbeek-aarle-rixtel 
- www.bouwenineigenbeheer.nl/
particulieren/nieuws/65-collectief-
particulier-opdrachtgeverschap-in-
aarle-rixtel 

Een tweede CPO-project in Aarle-
Rixtel wordt mogelijk als hiervoor 
voldoende belangstelling bestaat. 
Het eerste doel van Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel is de interesse 
hiervoor te peilen. Bent u hierin 
geïnteresseerd, stuur dan een 
bericht met uw naam, adres enz. 
aan info@dorpsplatform.nl Voor 
meer over Dorpsplatform Aarle-
Rixtel: www.dorpsplatform.nl 

Interesse om in groepsverband 
een huis te bouwen?

De kortste straat van Laarbeek

Ingezonden door: Ronald van H. uit Lieshout

IVN houdt lezing over ‘Het Schimmelrijk’
Aarle-Rixtel - Het IVN houdt op 
donderdag 17 oktober om 20:00 uur op 
de bekende locatie in de Bimd aan de 
Beekseweg te Aarle-Rixtel een lezing met 
als titel het schimmelrijk: schemerwereld 
tussen planten- en dierenrijk. 

Sinds Linnaeus in de 18de eeuw de 
levende wereld ordende in planten- en 
dierenrijk, heeft het meer dan 200 jaar 
geduurd voordat schimmels de plek 
kregen die ze verdienen: een eigen rijk, 
het schimmelrijk. Tot die tijd werden ze 
kleinerend lagere planten genoemd. 
Maar schimmels spelen een sleutelrol in 
belangrijke historische gebeurtenissen, 

zoals de Romeinse politiek en de Duitse 
bierfeesten. Maar staan ook aan de 
basis van antibiotica, ’s werelds meest 
succesvolle medicijn. Maar misschien 
wel de grootste rol van schimmels blijft 
verborgen… onder de grond. 

In deze presentatie laat men zien hoe 
schimmels hebben bijgedragen aan 
het ontstaan van leven op land, en 
hoe ze nog steeds essentieel zijn voor 
de plantenwereld. De meeste planten 
en bomen leven innig samen met 
schimmels. Deze ‘mycorrhiza’ schimmels 
helpen de wortels met het opnemen 
van plantenvoedsel in ruil voor suikers 

die de plant maakt in de bladeren m.b.v. 
zonlicht.  De lezing wordt gehouden 
door Mark Smits, die al sinds 2001 
bij verschillende universiteiten, ook in 
het buitenland, onderzoek doet naar 
schimmels.

Wies Rooijakkers

“Waarom zou je als inwoner 
van Laarbeek  niet meepraten 
en meedenken over jou eigen 
gemeente? Maak gebruik van de 
gelegenheid om aan te geven hoe je 
over bepaalde onderwerpen denkt. 
Wij als Dorpsraad Beek en Donk 
hebben 18 april jongstleden een 
openbare vergadering georganiseerd, 
waarbij de inwoners van Beek en 
Donk zich konden uitspreken over 

verschillende onderwerpen welke 
hen bezighoudt. Hier zijn heel mooie 
bruikbare tips uit voortgekomen 
waar wij als Dorpsraad iets mee 
kunnen en natuurlijk mee gaan doen. 
Juist met deze ervaring adviseer 
ik alle inwoners van Laarbeek  
zich aan te melden. Dit kan via 
www.TipMooiLaarbeek.nl. Geef 
jouw mening over de zaken die jou 
bezighouden of je graag anders zou 
zien! Doen dus!”

 

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

T: 06 46 59 85 95

E: info@kookcentrumbrabant.nl   

I:  www.kookcentrumbrabant.nl

Kookworkshop
voor 2 personen
KookworkshopKookworkshop

Meld je nu aan
en maak kans op een

Ambassadeur

Prijzen week 43

Prijswinnaars!

Wie maakt kanker chronisch?
Luister op zondag 20 oktober naar Radio Kontakt

tussen 10:00 - 12:00 uur 106.8 Mhz

€25
WAARDEBON T.W.V.

PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK
0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NL

Schoonheids-
behandeling 
t.w.v. €60,-

Piet van Thielplein 34
Beek en Donk
T: 0492 - 461268
E: info@jansenkappers.nl

Ingrid Raaijmakers-Schilderink
Winnares van een kookworkshop 
voor twee personen t.w.v. €100,00 
bij Kookcentrum Brabant!

Marjolein Plekkenpol
Winnares van een dinerbon van 
Grand Café Stout t.w.v. €50,00!

Mieke van Eijndhoven
Winnares van een cadeaubon van 
Pannenkoekenhuis Pluk t.w.v. 
€25,00!  

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

Wil je ook kans maken op een 
mooie prijs? Schrijf je dan in: 
www.TipMooiLaarbeek.nl.
Iedere week verloot De 
MooiLaarbeekKrant leuke prijzen! 
De hoofdprijs is een fiets van De 
Concurrent t.w.v. €419,00! 

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

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



Donderdag 17 oktober 201320 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

Bedo zoekt 
nieuwe jeugdleden

Dames Bedovo pak-
ken de volle mep

Beek en Donk - Vorige week 
waren de rollen nog omgekeerd, 
maar deze week ging het de heren 
van Bedovo wat minder af, terwijl 
de dames geen steekjes lieten 
vallen en met 5 punten aan de 
haal gingen.

Na de afgelopen wedstrijden 
waarin VGS; Bedovo dames 1 
iedere keer punten wist te pakken, 
maar ook onnodig punten lieten 
liggen, stonden zij afgelopen 
zaterdag opnieuw tegenover 
een naar verwachting redelijk 
gelijkwaardige tegenstander. 
In Veldhoven speelde Bedovo 
tegen het derde damesteam 
van volleybalvereniging Nuvoc. 
Al bij het inslaan imponeerde 
de dames van Bedovo met 
hun aanvalskracht. Een goede 
warming-up hoeft echter niet 
direct een goede wedstrijd te 
betekenen dus garanties waren er 
nog niet. In de eerste set kregen 
de dames echter al direct meer 
zekerheid. Hun voorsprong was 
snel te groot om nog door Nuvoc 
te worden bijgehaald en er werd 
kinderlijk eenvoudig gewonnen. 
De volgende sets werden ook 
gedomineerd door VGS; Bedovo 
D1. In de derde set kregen de 
Veldhovense dames nog een kansje 
om terug te komen, doordat de 
concentratie bij Bedovo wegviel. 
Maar mede door een zelfverzekerd 
spelende Eefje Schippers kwam de 
overwinning nooit echt in gevaar. 
Het werd 0-4 voor Bedovo.

De heren van Bedovo lieten 
de afgelopen weken zien dat 
zij prima bovenin mee kunnen 
draaien in de eerste klasse. Van 
de geduchte tegenstanders Were 
Di H2 en Polaris H2 werd beide 

met 3-1 gewonnen. Het is echter 
niet iedere week feest, zo bleek. 
Zaterdag speelde Café Thuis; 
Bedovo H1 in Meterik alweer de 
vierde wedstrijd van de competitie. 
Deze keer minder in vorm dan de 
voorgaande weken. Bedovo wist 
niet te overtuigen en ze verloren 
met 2-3.

Nadat Studio Fingo; Meisjes A1 
vorige week een prima setje 
wist te pakken, mochten zij nu 
een weekendje rust pakken. Het 
tweede meisjesteam van Bedovo 
speelde wel. Na de wedstrijd 
van vorige week, waarbij zij hun 
tegenstander alle hoeken van het 
veld lieten zien, hadden de meiden 
hoop op herhaling. Op aanwijzen 
van coach Remco van der Vorst 
speelden zij deze week met een 
iets gewijzigde opstelling. De 
spelverdeler zou namelijk voor het 
eerst op rechtsvoor spelen, een stap 
die gemaakt moet worden om te 
kunnen groeien naar een volledig 
penetratiesysteem. Eens moet de 
eerste keer zijn, wat ervoor zorgde 
dat de eerste set wat onwennig 
werd begonnen.  Zelfs het publiek 
concludeerde dat de bezieling 
miste. Niet erg verrassend werd 
de eerste set verloren. In set 2 liet 
Bedovo Meisjes B1 zich van een 
heel andere kant zien. Ze kwamen 
al gauw op een voorsprong van 
zo’n 10 punten. Toch raakten 
zij daarna de controle opnieuw 
kwijt en moesten ze de set alsnog 
afgeven aan tegenstander Vollan 
65. De derde en vierde set waren 
een kopie van dit gebeuren en 
keer op keer bleek een goede start 
niet afdoende. Op de beslissende 
momenten werden te veel fouten 
gemaakt en zo moest Meisjes B 
met lege handen naar huis. 

Beek en Donk - Handbalvereniging 
Bedo zoekt nieuwe jeugdleden. 
Handbal is een vlotte en 
dynamische teamsport. Bedo is 
een kleine, gezellige vereniging uit 
Beek en Donk. De jongste leden 
zijn momenteel 9 jaar oud. Naast 
trainingen en wedstrijden worden 
er ook regelmatig activiteiten voor 
de jeugd georganiseerd, zoals een 
jeugdkamp of een dagje zwemmen. 

Heb je interesse om te komen 
handballen, dan kun je enkele 
keren gratis meetrainen om te 
kijken of je het leuk vindt. De jeugd 

traint op woensdagavond vanaf 
17:30 uur. Meer informatie staat 
op onze website www.hvbedo.
nl. Je kunt ook per e-mail contact 
opnemen: info@hvbedo.nl. Je mag 
ook gewoon op woensdagavond 
een keer langskomen. 

Wegens de herfstvakantie ligt het 
wedstrijdwezen twee weken stil. 
Afgelopen weekend waren all 
teams vrij. Ook volgend weekend 
komen de teams niet in actie. In 
het weekend van 26/27 oktober 
komen alle teams weer in actie.

volleybalvolleybal

handbalhandbalhandbal

vissenvissen                                    Prijsuitreiking witvis-
kampioenen 2013 H.S.V. Het Geduld
Beek en Donk - Op zondag 
20 oktober om 11:00 uur 
worden zowel de jeugd als de 
senioren witviskoning van 2013 
bekendgemaakt. Ook wordt het 
nieuwe koningskoppel 2013 in 
het zonnetje gezet. 

Na de bekendmaking viert H.S.V. 
Het Geduld dit met een kleine 
brunch. Dit alles vindt plaats in 
clubhuis De Spijker aan het Piet 
van Thielplein in Beek en Donk.

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

 

Badminton Club Lieshout
Programma 20 oktober
10.00 BCL-1/BouwCentrer Swinkels 
          - Veghel 8
10.00 BCL-U13/Rabobank 
          - GELDROP U13-3

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 14 oktober 2013
2-0  Henk Mastbroek - Leo van Griensven
0-2  Martien Swinkels - Jan Verbakel
2-0  Henk Verhappen - Ad Barten
0-2  Ad de Koning - Tonny de Louw
1-1  Antoon Rooijakkers - Lou Muller
0-2  Cor van den Berg - Harrie Poulisse
2-0  Frits Wilbers - Herman van de Boom
2-0  Harrie Poulisse - Cor Verschuren
2-0  Antoon Rooijakkers - Jan van Neerven
0-2  Willie Vorstenbosch - Joop Kerkhof
0-2  Bert van de Vorst - Pieter Rooijackers
2-0  Bennie Beerens - Piet Goossens
0-2  Hans Heldoorn - Hans de Jager
0-2  Tonnie Raaijmakers - Jan van Dijk
2-0  Antoon van Osch - Bert van Wanrooij
2-0  Christ Marin - Theo Verheijen

Uitslagen dinsdag 15 oktober 2013
1-1  Guus van de Elsen - John Labes
2-0  Henk van den Bergh - Ad Barten
2-0  Henk Verhappen - Antoon Smits
0-2  Marinus Steegs - Harrie Bouwmans
0-2  Jan van Neerven - Martien van de Elsen
2-0  Hans Biemans - Harrie Poulisse
0-2  Wim Swinkels - Jan van Neerven
0-2  Jan van Hout - Leo Migchels
0-2  Theo van Hoogstraten - Hendrik Korsten
0-2  Henk Hollanders - Theo Spierings
0-2  Albert Kluijtmans - Mies van de Biggelaar
2-0  Mari Verbakel - Henk Hendriks
0-2  Theo van Hoogstraten - Mari van Gend
2-0  Christ Marin - Piet van Zeeland
0-2  Henk Meerwijk - Bert van Wanrooij
0-2  Frits Tak - Cor Oppers
0-2  Piet Verhagen - Manuel Villalon

Biljartvereniging ‘Van de Rooje’
Uitslagen 11 oktober 2013
3-0 Jan v Grinsven - Dennis v Dommelen
3-0 Mark vd Burgt - Marcel Bekkers
1-3 Geert-Jan Otten- Niels Schoonings

Stand per 11 oktober 2013
1. Niels Schoonings 3  9
2. Jan Crooijmans  3  7
3. Jan v Grinsven  2  6
4. Mark vd Burgt  2  6
5. Dave vd Burgt  1  3

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 15 oktober  2013
1.Rie Rooijackers/Diny Biemans 64,00%
2.Rietje en Dorry Zwets        62,50%
3.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 56,50%
4.Lien Meulensteen/Jos de Vries  53,50%
5.Riet van Vijfeijken/Jos van Hout  53,00%  

De volgende zitting is op dinsdag 22 
oktober 2013 Aanvang: 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk.

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 9 oktober  2013.
Lijn A
1.Greet en Truus        62,50%
2.Annelies en Francien      61,01%
3.Helma en Joke       58,63%
4.Annie en Thera       57,74% 

Lijn B
1.Mia en Jan      68,00%
2.Mien en Jeu      57,08%
3.Toos en Janny      54,50%
   Diana en Kitty      54,50%

De volgende zitting is op woensdag 
22 oktober 2013. Aanvang: 19.30 uur. 
Plaats: Cafe-Zaal De Tapperij.

ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 19 oktober 
14.30 Nijnsel/TVE A1 - ASV’33 A1
15.00 HVV Helmond B1 - ASV’33 B1
15.00 ASV’33 MB1 - SES MB1
12.30 ASV’33 B3G - MVC B1
12.45 Stiphout Vooruit C1 - ASV’33 C1
09.15 ASV’33 F1 - SV Brandevoort F1
10.30 Gemert F6 - ASV’33 F2

Programma Veteranen Zaterdag 19 oktober 
16.30 ASV’33 - Mariahout

Programma Senioren Zondag 20 oktober
14.30 Bruheze 1 - ASV’33 1
11.30 ASV’33 3 - HVV Helmond 4
13.00 ASV’33 VR1 - ZSV VR2

Uitslagen Jeugd Zaterdag 12 oktober 
0-2  St. RKOSV Achates MB1 
        - ASV’33 MB1 
1-2  ASV’33 E2G - Blauw Geel’38 E5 

Uitslagen Veteranen Zaterdag 12 oktober 
1-1  ASV’33 - Gemert

Uitslagen Senioren Donderdag 10 oktober
2-1  ASV’33 3 - Blauw Geel’38 9 

Zondag 13 oktober
Afg  Bruheze 1 - ASV’33 1 
3-3  Blauw Geel’38 6 - ASV’33 2 
Afg  ASV’33 3 - Mierlo Hout 6
Afg  ASV’33 4 - Avesteyn 5 
ASV’33 5 was vrij
ASV’33 VR1 was vrij

*Wijzigingen onder voorbehoud 

ELI
Programma  Zaterdag 19 oktober 2013
11.00 ELI D1 - vv Maliskamp D2
12.30 ELI D2 - Sparta ’25 D3
11.00 ELI F1 -  Mifano F1
12.30 Rood Wit ’62 C7 - ELI C2
10.30 Lierop E1 - ELI E1

Veteranen
16.30 Rhode  - ELI 

Programma Zondag 20 oktober 2013
11.30 ELI 2 - MVC 2
12.00 DVG 3 - ELI 3
12.00 Boerdonk 2 - ELI 4
11.15 ELI 5 - DVG 6

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 15 oktober 
0-1    Dirk-Jan Gloudemans - Aloys Wijffelaars
1-0    Chris v. Laarhoven - Jef Verhagen
½-½ Hein v. Bree - Zjon v.d. Laar
1-0   Albert v. Empel - Frans v. Hoof
½-½ André Bergman - Johnny v.d. Laarschot

Programma 22 oktober
Jef Verhagen - Willy Constant
André Bergman - Dirk-Jan Gloudemans
Herman Konter - Aloys Wijffelaars
Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar
Hans Claas - Thijs Knaapen
Albert v. Empel - Johnny v.d. Laarschot

Uitslagen Bedovo
Vc Meterik H1 - Café Thuis; Bedovo H13-2 
(25-18,25-22,14-25,14-25,15-12)
Nuvoc D3 - 
Verbakel Grafische Service; Bedovo D1  0-4 
(09-25, 18-25, 23-25, 14-25)
Vollan ’65 MB1 - Bedovo MB1             4-0 
(25-16, 25-21, 25-22, 25-19)
Vogels Autobedrijf - Van Doren Eng     0-3 
(23-25, 12-25, 21-25)
Oliehandel Maas - Zorgmed                  2-1 
(23-25, 25-16, 25-19) 
Sportshop Laarbeek - IDEM 1               3-0 
(25-16, 25-15, 25-15) 

voetbalvoetbal

bridgen

denksportdenksport schaken

biljarten

Een zeer gezellige snertrit 
zonder snertweer

paardensportpaardensport

Lieshout/Mariahout - Stichting 
Manege de Raam en Paardensport-
vereniging St. Bernadette Mariahout 
hielden afgelopen zaterdag een snertrit 
voor alle ruiters en menners uit Laarbeek 
en omstreken.

Met een gezellige opkomst van één 
aanspanning en tien paarden- en 
ponyruiters werd er na een kopje koffie 
bij de Familie Swinkels in Lieshout, gestart 
met de rit en koers gezet richting de 
bossen. Er werd vanwege het beperkte 
aantal deelnemers in één groep gereden, 
wat al gauw zorgde voor het nodige 
plezier en vertier onderling. Na een aantal 
ruiterwegen, vervolgde de route zich 
richting het Waterven. Uiteraard werd er 
door de groep gepeild hoe diep het water 
was en hoe hard de paarden en pony’s 
door het water heen konden lopen. Het 
antwoord op de laatste vraag bleek dat 
een volle galop mogelijk was, met als 
gevolg een nat pak.

Rond de klok van 13.15 uur arriveerden 
de menners en ruiters bij de koffie- en 
frisdrankplek, waar iedereen kon bijkomen 
met een kop koffie, fris en lekkernijen. 
Na de stop werd de route vervolgd met 

een rondje om het Kamerven. Een flinke 
galoppade volgde en met een breed 
gelach werden de paarden en pony’s 
weer in stap teruggebracht. Uitgetierd en 
uitgeraasd keerde de groep terug richting 
familie Swinkels.

Aldaar stond de overheerlijke snert klaar, 
samen met broodjes, knakworsten en 
tomatensoep, waaraan iedereen zich 
tegoed kon doen. Met een gezellige 
naklets werd door alle ruiters en menners 
geconcludeerd dat het een erg geslaagde 
en gezellige rit was geweest. Het mooie 

weer werkte hier flink aan mee. De 
organisatie kan alleen maar reageren 
met: op naar volgend jaar!
Voorafgaande aan de snertrit, werden 
er quizformulieren uitgedeeld, die de 
menners en ruiters konden invullen, om 
kans te maken op prijzen. De gelukkige 
prijswinnaars zijn: Op de eerste plaats: 
Anne Huijbers en Mariël Swinkels; op 
de tweede plaats: Marjolein, Karlijn, 
Frederique en Fleur. De prijzen worden in 
de komende week aan de prijswinnaars 
uitgereikt. Van harte met jullie gewonnen 
paardenaccessoires!

badminton

volleybalvolleybal
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Lieshout - In een weekeinde 
waar veel wedstrijden in het 
amateurvoetbal vanwege de enorme 
regenval werden afgelast, hebben 
de selectie elftallen van ELI beiden 
een overwinning behaald.

Nadat ELI 1 op zaterdagavond 
de uitwedstrijd bij WEC met 1-2 
had gewonnen door doelpunten 
van Willem-Jan vd Brink en Bas 

Hollanders, was er voor ELI 2 op 
zondag ook winst.

ELI 2, gesponsord door autobedrijf 
Jan Corsten uit Mariahout, wist 
de wedstrijd uit bij Bavos 3 
overtuigend te winnen met 0-3. 
Doelpuntenmakers voor ELI waren 
Geert Minten, Rob Verkuijlen en Bob 
Egelmeers.

                           Zowel ELI 1 als 
ELI 2 haalt drie punten binnen

voetbalvoetbal

hardlopenhardlopen

Lieshout - Dagen voor de marathon 
werd er al gepraat over het weer. De 
voorspellingen waren voor zaterdag 
slecht, zondag zou het beter 
worden.  Zaterdag was het prima 
weer, maar elke marathonloper die 
zondagmorgen naar buiten keek, 
had hier toch wel een slecht gevoel 
bij. 

Volgens de organisatie hadden ze in 
30 jaar marathon Eindhoven niet zo’n 
slecht weer als vandaag gehad. Het is 
echter ook ooit  26 graden geweest 
en dat is ook verre van ideaal. 
Ondanks de regen en wind werd 
er door de leden van Runnersclub 
Lieshout goed gepresteerd en 

werd er door sommigen nog een 
persoonlijk record gelopen.

Om 10 uur gingen de marathonlopers 
van start in de stromende regen. 
Onder de deelnemers Ben van Rossum 
en Herman Segers van Runnersclub 
Lieshout. Ben ging voortvarend van 
start tot 17 kilometer toen er iemand 
op zijn hakken liep. Ben maakte een 
lelijke val en liep hierbij verschillende 
schaafwonden op. Van uitstappen 
wilde Ben niets weten en al snel had 
hij het goede ritme weer te pakken. 
De laatste kilometers werden wel 
zwaar, met bebloede ellenboog en 
knie bereikte Ben de finish in een tijd 
van 3:09:35, goed voor een 5e plaats 
bij de mannen 60. 

Herman bouwde zijn wedstrijd 
goed op, het groepje van 3:15, zijn 
beoogde tijd,  kon hij niet vinden. 
Met  slechts enkele minuten verval 
finishte hij in 3:18:35, wat een 28e 
plaats opleverde bij de mannen 50.   
 
Op de halve marathon was Chris 
Korsten de snelste RCL’er in 1:29:04 
op de voet gevolgd door Dennis 
van de Meulengraaf 1:29:07. Snelle 

tijden in deze omstandigheden. 
Arno van de Kam had met zijn lange 
gestalte iets meer last van de wind, 
toch een mooie tijd van 1:34:12. 
Marjan van den Tillaar ging voor 
een persoonlijk record en die kwam 
er in 1:52:28, weer 3 minuten onder 
haar oude record. Aan de start in 
Eindhoven ook Henriëtte Kerkhof. Zij 
heeft door allerlei omstandigheden al 
15 jaar geen wedstrijd meer gelopen, 
maar in Eindhoven was ze er weer 
bij met een mooie tijd van 1:55:55. 
Ook Geert Welten ging het een keer 
proberen op de halve marathon en 
finishte mooi binnen de 2 uur in 
1:59:50. 

Goede prestaties leden Runnersclub 
in natte marathon Eindhoven

Herman Segers uit Beek en Donk.

Ben van Rossum

zaalvoetbalzaalvoetbal FC v.d. Burgt pakt belangrijke punten

Beek en Donk - In een duel wat zeker 
als topper betiteld kan worden, al is 
het nog vroeg in het seizoen, pakte FC 
v.d. Burgt 3 belangrijke punten in de 
strijd om de koppositie in de B-klasse. 
Hurkmans Plaatwerk BV is zeker ook een 
hoogvlieger, maar delfde het onderspit 
tegen een goed spelend FC v.d. Burgt. 

In het laatste kwartier bouwde FC v.d. 
Burgt een vroeg verworven voorsprong 
uit naar 0-3 en nam daarmee alvast een 
belangrijke stap in de richting van de 
winst. Hurkmans kwam nog wel terug, 
maar verder dan 2-4 kwam de ploeg niet. 
FC v.d. Burgt verstevigde daarmee haar 
leidende positie in de B-klasse.

Sevenmiles.nl/Cafe Zaal Dave v.d. Burgt 
bood prima weerstand tegen Vesters/
Roos Combinatie, maar stond na 36 
minuten toch met lege handen. Vesters/
Roos nam een voorsprong en zag die in 
een paar minuten ook weer verdwijnen. 
Toen de ploeg daarna weer opnieuw een 
ruime marge opbouwde, leek de wedstrijd 
gespeeld. Toch vocht Sevenmiles.nl zich 
terug en naderde tot op 1 doelpunt. De 
tijd ontbrak om nog een puntje uit het 

vuur te slepen, zodat de punten mee 
werden genomen door Vesters/Roos.

Na de knappe prestatie van vorige week, 
wachtte Rijwielhandel v.d. Berg weer een 
lastige klus tegen D3 Architecten/Café 
Zaal Dave v.d. Burgt. Wederom verkocht 
v.d. Berg de huid duur, maar tot resultaat 
leidde dat deze keer niet. D3 was de 
gevaarlijkste ploeg en won uiteindelijk 
ook verdiend. Toch bleef v.d. Berg dichtbij 
en kon D3 niet achterover leunen. De 1-3 
einduitslag mag wel verdiend worden 
genoemd, waardoor D3 zich bovenin 
handhaaft.

Na de eerste winst in de vorige wedstrijd 
pakt Gebox Antiek en Vloeren opnieuw 
de volle winst en staat weer waar het 
o.b.v. kwaliteit hoort te staan: in de 
subtop van de A-klasse. Café Thuis heeft 
een prima reeks achter de rug, maar 
kwam nu toch wat te kort tegen het beter 
voetballende Gebox. Tijdens de wedstrijd 
was er geen enkel moment waarin Gebox 
in de problemen kwam, of Cafe Thuis op 
meer mocht hopen. De 6-2 winst was 
dan ook een goede afspiegeling van de 
krachtsverhoudingen.

Den Hurk Vastgoedmanagement is 
weliswaar nog zonder punten, maar 
voetbalde goed mee tegen Meulensteen/
van Lieshout, dat nog zonder puntverlies 
is. Na een snelle voorsprong voor 
Meulensteen en een ruime marge 
halverwege de wedstrijd (0-5), pakte 
Den Hurk het iets anders aan en kwam 
daarmee toch nog wat terug in de 
wedstrijd, mede dankzij een loepzuivere 
hattrick van J. v.d. Heuvel. Dat het daarna 
nog 3-6 werd was nog een formaliteit 
maar absoluut een dik verdiende winst 
voor Meulensteen.

El Sombrero Verhuur verloor vorige 
week nipt, en pikte nu een puntje mee 
tegen het sterker geachte Aben & Slag 
Advocaten. Lang bleef het 1-0 voor El 
Sombrero, maar in de slotfase scoorde 
E. Nooijen alsnog de gelijkmaker voor 
Aben & Slag dat daarmee weliswaar een 
puntje won, maar waarschijnlijk op meer 
had gehoopt. Voor Aben & Slag is de 
stap naar de subtop daarmee achterwege 
gebleven. 

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Sportief de winter door?

wielersportcrossen

Aarle-Rixtel - Op zondag 20 oktober 
gaat T.S.C Aan de Wielen van start met 
de eerste uit een serie van vier crossen, 
die zij dit winterseizoen organiseren. 
De wedstrijdduur van elke cross 
bedraagt 25 minuten, hij bestaat uit 
twee ronden en wordt gereden op een 
parcours met een lengte van ongeveer 
1500 meter in de Lieshoutse bossen 
nabij d’n Duvelsberg.

De start is om 10.30 uur. Deelname 
is gratis en staat open voor leden 

van Aan de Wielen en inwoners van 
Laarbeek die met elkaar de krachten 
willen meten. Degenen die het 
parcours niet weten te liggen, dienen 
om 09.45 uur aanwezig te zijn op 
de hoek Dorpsstraat-Kouwenberg, 
nabij Bloom. Daar wordt per fiets 
vertrokken. Publiek is uiteraard ook 
van harte welkom. Meer informatie 
is te vinden op www.aandewielen.nl. 
Men kan ook bellen naar Karel Madou: 
tel. 0492-383022.

Start cross-seizoen 
T.S.C. Aan de Wielen 

Beek en Donk
Herman Segers  Marathon        3:18:35
Peter van der Putten Marathon          3:43:33
Peter Simons  Halve marathon       1:26:48
Ron van Vijfeijken Halve marathon      1:27:40
Frank Haverkort  Halve marathon       1:28:35
Crist Korsten  Halve marathon      1:29:04
Dennis v/d Meulengraaf Halve marathon      1:29:07
Hans van Bommel Halve marathon      1:31:44
Arno van de Kam Halve marathon      1:34:12
Joost Huijbers  Halve marathon       1:36:28
Joan Briels  Halve marathon      1:40:47 
Bjorn Verbakel  Halve marathon       1:45:05
Maurice Verberne Halve marathon      1:50:01
Maikel van de Ven Halve marathon      1:54:06
Jules Cleutjens  Halve marathon      1:54:10
Ruud Hendriks   Halve marathon       1:54:11
Geert Welten   Halve marathon       1:59:50
Monica Pijnenborg-Arrigon Halve marathon      2:02:38
Frans Brans   Halve marathon       2:07:39
Toine Dekkers    Halve marathon      2:22:53

Aarle-Rixtel
Jos van Hees   Marathon         3:25:30
Guido van Brug   Halve marathon      1:41:31
Roy van de Kamp  Halve marathon      1:43:53
Hans van Lent   Halve marathon      1:44:27

Roland van Hoof Halve marathon       1:46:06
Thom van Dinter Halve marathon       1:50:45
Marjan van den Tillaar Halve marathon       1:52:28
Frank van Bokhoven Halve marathon      2:02:16
Maarten Crielaars Halve marathon      2:08:02
Rudolph Merkelbach Halve marathon      2:08:25
Wendy Vane  5 kilometer         31:08

Mariahout
Marco van den Wildenberg Marathon      3:27:52
Jef van der Leij  Halve marathon      1:39:43
Sanne van Dommelen Halve marathon      2:08:58
Theo van Dommelen Halve marathon       2:10:13
Loes van Dommelen Halve marathon      2:11:24

Lieshout
Ben van Rossum  Marathon      3:09:35
Roel Oomkens  Halve marathon      1:50:20
Alexander Rensink Halve marathon       2:00:31
Frank van Osch  Halve marathon      2:01:14
Twan Sterken  5 kilometer          25:58

Boerdonk
Gert-Jan van der Rijt Halve marathon       1:53:17

De Laarbeekse ‘helden’ van de 
(halve) marathon in Eindhoven 

Beek en Donk - Iedere woensdag is er 
van 18.30 tot 19.30 uur voor de jeugd 
van Laarbeek een speciale training bij 
Boksclub Laarbeek van Riny Heesakkers.

Deze conditie- en weerbaarheidstraining 
wordt verzorgd door boksschool Riny 
Heesakkers. Angelo Wilkes, Europees 

kampioen, geeft les aan de pupillen. 
De sportaccommodatie is voor ieder 
die een uurtje wil boksen of kickboksen 
toegankelijk. Geïnteresseerden krijgen 
een paar proeflessen lessen gratis. 
Informatie is te verkrijgen bij Riny 
Heesakkers op 06-50495414.

Trainen bij 
Boksclub Laarbeek

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante
hondenbrokken
€ 19,50    

Grote zak a 20 liter
klompvormende
kattenbakvulling € 7,95

2 bussen mand & 
tapijtspray tegen vlooien nu... 
€ 15,00

Beaphar FiproDog en FiproCat 

Vlooiendruppels doos a 

3 pipetjes nu 20% kassakorting

4 kilo parkietenzaad € 5,99

10 kilo kattenbrokjes € 14,99

De dierenkalenders zijn
weer binnen. Groot
assortiment met rassen

De Peeldijk 7  Beek en Donk 0492 - 461426 
www.oerlemans-houtzagerij.nl

Gespecialiseerd 
in vloeren

boksen



Donderdag 17 oktober 201322 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beek en Donk/Zürich - In het 
Zwitserse Zürich werd van 10 
t/m 12 oktober de Interland 
Kunstrolschaatsen gereden. In de 
Nederlandse selectie twee leden van 
RC De Oude Molen Kimberly van 
Schijndel en Marloes Kluijtmans. Zij 
reden een prima wedstrijd.

Voor Kimberly van Schijndel was 
het haar eerste internationale 
wedstrijd. Op basis van een  prima 
wedstrijdseizoen in Nederland was 
zij geselecteerd voor dit toernooi. 
Het was een prachtige ervaring 
om een wedstrijd te rijden met veel 
kunstrolschaatsers uit alle Europese 
landen. Hoewel het overweldigend 
kan zijn om zoveel anders 
rolschaatsers aan het werk te zien, 
liet Kimberly zich niet gek maken en 
reed ze een prachtige kür, zonder 
fouten. De moeilijkheidsgraad van 
de technische onderdelen in haar kür 
was net niet hoog genoeg voor een 

plek op het podium, maar haar nette 
uitvoering zorgde er wel voor dat ze 
meer deelnemers achter zich liet dan 
voor haar. Met een mooie 10de plaats 
waren Kimberly en haar trainers 
dik tevreden. De ervaring van deze 
wedstrijd geeft Kimberly nog meer 
motivatie om superhard te trainen op 
alle onderdelen van de sport en zich 
verder te ontwikkelen. 

Kimberly reed bij de Mini’s, en ze is nog 
jong. Ze beleefde dit toernooi samen 
met clubgenoot Marloes Kluijtmans. 
Marloes rijdt bij de Senioren en heeft 
al een indrukwekkend CV opgebouwd 
in de rolschaatssport. Ook Marloes 
reed een prima wedstrijd. Net 
hersteld van een zware blessure zit 
ze, dankzij intensief trainen, weer 
ongeveer op haar hoge niveau. Met 
haar pirouetten kwam ze nog net wat 
puntjes te kort, maar haar sprongen 
maakten het helemaal goed. Ze 
behaalde een mooie 5de plaats. Voor 

beide dames was het een mooie 
wedstrijd. Verslag en filmpjes van de 
küren zijn te zien op de website: 
www.rcdeoudemolen.nl. 

Succesvolle Interland voor Kimberly 
van Schijndel en Marloes Kluijtmans

rolschaatsenrolschaatsen

Marloes Kluijtmans en Kimberly 
van Schijndel bij de Interland

karatejudo Budoclub Beek naar een 
instaptoernooi in Bakel

Beek en Donk - Judoclub ‘KANO’ 
uit Bakel hield zondag 13 oktober 
een instaptoernooi in sporthal 
’t Zand. Een delegatie van maar 
liefst 11 judoka’s uit Beek en 
Donk deed hieraan mee. Sven 
Beckers wist als jongste zijn drie 
wedstrijden met ippon te winnen. 
Twee keer een houdgreep en een 
mooie worp leverden hem een 
eerste prijs op. 

Eva Houben liet zich niet uit balans 
brengen: in haar wedstrijden wist 
niemand met een worp te scoren. 
Eva won er één en verloor er 
twee op scheidsrechtersbeslissing. 
Ze werd er derde mee. Djeb van 
Diermen en Gijs de Visscher 
kwamen in dezelfde poule uit. 
Djeb blesseerde zijn kleine teen in 
zijn wedstrijd tegen Gijs. Hij wist 
ondanks goede tegenstand geen 
van zijn wedstrijden te winnen en 
werd zesde. Gijs wist in dezelfde 
poule twee wedstrijden te winnen. 
Hij begon door met ippon te 
winnen, maar wist dat niveau niet 
vol te houden. Hij werd vierde in 
zijn poule. Ilse Houben verweerde 
zich goed maar wist desondanks 
slechts één van haar wedstrijden 
te winnen. Het leverde haar een 
vierde plaats op. Petar van de 
Zanden, die niet helemaal in goede 
conditie was, wist mede daardoor 
geen van zijn wedstrijden te 
winnen. Dit leverde hem een vijfde 

plaats op. Bart Kanters liet zich de 
eerste wedstrijden nog verrassen, 
maar ging steeds beter judoën. 
Zijn laatste wedstrijd won hij 
mooi met een waza-ari. Bart werd 
daarmee vierde in zijn poule. Jega 
van Rhee was niet te stuiten door 
zijn tegenstanders. Overtuigend 
won hij alle wedstrijden met ippon, 
waarmee hij uiteraard eerste 
werd. Collin de Wit en Roy Vialle 
mochten in dezelfde poule op de 
mat verschijnen. In hun onderling 
duel won Roy met een ippon, 
en omdat Roy nog een wedstrijd 
met ippon wist te winnen werd 
hij tweede. Collin wist zijn overige 

wedstrijden ook niet te winnen 
en werd vierde. Jenna van Rhee 
mocht in een poule van drie, 
twee keer tegen dezelfde twee 
tegenstanders judoën. Ondanks 
dat ze zelf niet verwachtte als 
winnaar uit de bus te komen, wist 
geen van haar tegenstanders haar 
uit balans te brengen. Ze won al 
haar wedstrijden en werd daarmee 
eerste.

Met veel inzet, leermomenten en 
mooie resultaten was dit weer een 
geslaagd instaptoernooi voor de 
jongeren van Budoclub Beek en 
Donk.

Mariahout/Bakel - Vijf judoka’s 
van judoclub Mariahout hebben 
deelgenomen aan het Lage 
Banden toernooi, georganiseerd 
door Judovereniging Kano uit 
Bakel. Dit toernooi werd op 12 
oktober gehouden in sporthal “’t 
Zand” te Bakel. 

Rik Iven wist bij zijn eerste 
deelname aan een lage 
bandentoernooi één partij met 
ippon te winnen en behaalde een 
mooie vijfde plaats. In dezelfde 
poule wist Jens van der Aa drie 
partijen te winnen, waarvan twee 

met ippon. Hij stond verdiend op 
het podium met een derde plaats. 
Fabrizio Deben en Harm van de 
Wijdeven zaten eveneens samen 
in één poule. Met aanvallend judo 
wist Fabrizio Deben drie partijen te 
winnen met de volle tien punten. 
Hij werd tweede. Harm won twee 
partijen met ippon en werd derde. 
Marco van Vijfeijken wist ondanks 
zijn inzet en het volmaken van de 
tijd in bijna alle wedstrijden geen 
partij winnend af te sluiten. Hij 
verloor twee van de drie partijen 
op beslissing. Marco was dus vaak 
dichtbij de winst, maar het zat er 

nog net niet in. Hij behaalde een 
derde plaats.

Lieshout – Judoclub Bakel hield op zondag 
13 oktober hun beginnerstoernooi. 
Op dit toernooi werd door de judoka’s 
van Avanti fel maar zeker zeer sportief 
gestreden. De resultaten bij dit toernooi 
waren wederom goed. 

De uitslagen:
2e Iris van der Kuijlen
3e Teun Kuijn, Sofie Brentjes, 
     Bart van den Bogaart en
     Tim van der Kuijlen

4e Cas van Uden
5e Ferre van de Ven en 
    Marius Penninx

De coach en het bestuur feliciteren de 
judoka’s met het behaalde succes.

De deelnemende leden van Budoclub Beek

Eerste deelname lage bandentoernooi Rik Iven

Goede resultaten voor Judo Vereniging Avanti

Rik Iven

Mariahout - Vrijdagavond 27 
september stond het jaarlijkse 
uitje handboogschieten voor de 
jeugd van Yammas weer op het 
programma. Vanuit het Buurthuis 
Mariahout vertrokken de jongeren, 
vrijwilligers en ouders op de fiets 
naar Lieshout. 

Veel Yammas-leden maakten voor 
de eerste keer kennis met het 
handboogschieten. De meesten 

waren zeer fanatiek en leergierig 
om handboogschieten te leren. En 
als je dan ook nog soms in de roos 
schiet is dat helemaal geweldig! 
Weer een geslaagde activiteit en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

Volgende activiteit: Zaterdag 
26 oktober Halloween tocht in 
Lieshout. Be there by Yammas. 
Meer informatie: www.yammas.nl

Beek en Donk – In Bakel bij 
Neerlandia werd zaterdag 12 oktober 
een uitwedstrijd gehouden voor het 
Willem de Vriestoernooi. Het was er 
lekker warm en ondanks een matige 
opkomst van de eigen schutters 
werd het een gezellige strijd. 

Die strijd verloor Strijd in Vrede dik 
van Neerlandia en ook de meeste 
persoonlijke prijzen gingen na afloop 
naar de schutters van Neerlandia. De 
hoogste score was voor een schutter 
van Strijd in Vrede en die score kwam 
op een schijnbaar wonderlijke wijze 
uit de lucht vallen. André Goedemans 
was deze avond wel zo goed op schot 
dat hij een dikke negen gemiddeld 
schoot en zijn persoonlijk record 
verpulverde: 235 na 25 tellende 
pijlen. Dat had hij zeker van tevoren 
niet gedacht maar het lukte hem toch 
echt en met een gemak waar menig 
schutter jaloers op zou worden.

Over een paar weken zijn de 
Laarbeekse Kampioenschappen en 
Strijd in Vrede heeft er dus weer een 
serieuze kanshebber bij. Dat wordt 

op zaterdag 2 november op de banen 
van Strijd in Vrede een interessante 
wedstrijd, zowel bij de recurvers 
als bij de compounders. Afgelopen 
weekend schoten immers een paar 
van hun compounders hun tweede 
indoor en dat deden ze prima. Maikel 
van de Kerkhof 284, Theo de Jong 
281 en Manou de Jong 280 punten 
in 30 pijlen. Ze raken langzaam in 
vorm voor 2 november en dan staat 
ook nog een Jochem Wiering tijdens 
de trainingen te knallen. En hoe is de 
vorm bij de meestal hoog scorende 
toppers als Stefan Kouwenberg en 
een Twan van der Kruijs (Krijgsman 
Soranus). En natuurlijk zijn er altijd 
outsiders die het de toppers moeilijk 
kunnen maken. Men zal het zien, 
maar eerst nog een paar weken 
trainen.

Uitslag zaterdag 12 oktober:
André Goedemans 235, Henk 
Caris 223, Rita Segers 213, Antoon 
Leenders 210, Henk Leenders 193,
Martien van Deurzen 191 en Auke 
Segers 145.

Yammas Mariahout schiet in de roos!

De Yammas-leden tijdens het handboogschieten

handboogschietenhandboogschieten                                 Vorm stijgt 
richting Laarbeekse Kampioenschappen

Lieshout - De schutters van Krijgsman 
Soranus moesten afgelopen week volop 
aan de bak. Dinsdagavond schoot de 
jeugd haar maandelijkse wedstrijd 
waarbij nieuwkomer Igor v.d.Loosdrecht 
al meteen 82 punten schoot.
De uitslag was: Willem Bekx 188; Jim 
Daniëls 174; Alex v.d.Ven 160; Ziggy 
Daniëls 130; Dion Thielen 94; Igor 
v.d.Loosdrecht 82.

Donderdagavond kwamen de schutters 
van St.Antonius uit Nijnsel deelnemen 
aan het Krijgsman Soranus toernooi  
waarbij tevens de 2e wedstrijd om 
de wisselbeker plaatsvond. De eerste 
verschieting, welke in mei in Nijnsel 
plaatsgevonden had, leverde een gelijke 
stand van 4 tegen 4 op zodat de wedstrijd 
van donderdag de beslissing moest 
brengen. Omdat ook deze wedstrijd 
in een gelijke stand eindigde moest het 
eindresultaat de beslissing brengen. Deze 
was met een verschil van 106 punten 
in het voordeel van Krijgsman Soranus 
zodat daar de beker terechtkwam.

Succesvoller waren de Nijnselnaren 
echter als deelnemer aan het toernooi. 
Met een plus van 6,79 tegenover een 
min van 8,11 bij Krijgsman Soranus 
behaalden zij een positief resultaat van 
14,90 genoeg voor een voorlopige derde 
plaats in het verenigingsklassement. 

De persoonlijke uitslagen waren daar: 
Jolanda v.d.Kruijs 235; Rik v.d.Westerlo 
227; Willem Bekx 217; Paul v.d.Broek 
212; Arjan v.d.Heuvel 203; Theo v.d.Laar 
203; Martien v.d.Graef 189; Maarten 
v.d.Elsen 188; Nelly v.d.Laar 149; 
Stephan Wijffelaars 139; Toos v.d.Graef 
110; Met compound: Twan v.d.Kruijs 
241.

Zondagmorgen werd op diverse 
locaties in de regio, waaronder ook 
die van Krijgsman Soranus, de derde 
indoorwedstrijd verschoten. Zonder 
iets aan de goede uitslagen van de 
seniorenschutters te kort te doen, 
moeten toch eerst de prestaties van 
de drie Lieshoutse aspirantschutters 
(12jaar) vermeld worden. Zij leverden 
een prestatie van formaat. Jim Daniëls 
eindigde op 170 punten, Ziggy Daniëls 
kwam op 127 uit en Dion Thielen 
behaalde 150 punten. Met deze 
uitslagen bezetten ze nu de  eerste, derde 
en vierde plaats in de aspirantenklasse. 

De drie beste senioren kwamen uit op 
een totaal van 799 punten en staan nu 
tweede in de Ere klasse.
De persoonlijke uitslagen waren hier: 
Jolanda v.d.Kruijs 276; Willem Bekx 264; 
Rik v.d.Westerlo 259; Theo v.d.Laar 236; 
Stephan Wijffelaars 210. Compound: 
Twan v.d.Kruijs 285.

Drukke week voor Krijgsman Soranus
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tennis

Lieshout - Deze week wordt bij 
Tennisvereniging de Raam in 
Lieshout het Jumbo Open Herfst 
Toernooi gespeeld.  
Enkele potentiële winnaars 

hebben hiervoor extra tennisles 
gehad in Tunesië.  

Komend weekend worden de 
kwart, halve en hele finales 

gespeeld. Iedereen is van harte 
welkom om te komen kijken of de 
Tunesiëgangers ook in de prijzen 
vallen. Dus tot ziens op tennispark 
De Raam in Lieshout! 

Beek en Donk - Bij 
Tennisvereniging ‘t Slotje vindt 
op zondag 27 oktober 2013 van 
10:00 tot 12:00 uur een nieuwe 
activiteit plaats: Slotje Tenniskids 
Event. 

Een Tenniskids Event is een 
eendaagse activiteit voor 
kinderen uit groep 3 t/m groep 
8, telkens in een ander thema. 
Ditmaal is het thema: Vriendjes 
& Vriendinnetjesdag. Je hoeft 

geen tennisles te hebben om 
hierheen te komen, deelname 
staat open voor iedereen. Op deze 
dag kunnen kinderen vrijblijvend 
kennismaken met de tennissport. 
Als het bevalt, zijn er natuurlijk 
altijd mogelijkheden om door 
te gaan en in te stromen in een 
trainingsgroepje. 

Je kunt je inschrijven door 
een e-mail te sturen naar 
bowenstraatman@gmail.com. 

Vergeet niet te vermelden met 
hoeveel vrienden je komt. Zo weet 
de vereniging hoeveel kinderen er 
komen en kunnen zij zorgen dat 
alles goed geregeld is.  

Tennisvereniging ‘t Slotje vind je aan 
de Kerkakkers 1 in Beek en Donk. 
Deelnemen aan dit evenement is 
gratis. Het verzamelen gebeurt om 
09.45 uur en het is geen probleem 
als je geen racket hebt.

Jumbotennissers op tennisclinic Tunesië

Vriendjes & Vriendinnetjesdag Tennisvereniging ’t Slotje

Mariahout - Gespannen begonnen 
de speelsters van de Junioren A1 
aan de kampioenswedstrijd tegen 
de Spoordonkse Girls. Dit was goed 
te zien in de eerste tien minuten, 
zelfs een bal vangen was moeilijk. 

Ze kwamen hierdoor al snel 0 -1 
achter te staan. Na een peptalk van 
de coach Annemarie Boers ging 
alles weer volgens plan. Ze gingen 
steeds beter spelen en de kansen 
werden afgemaakt. De teams 
gingen de rust in met een stand van 
7-2 voor Flamingo’s. De speelsters 
kwamen weer vol vertrouwen uit 
de kleedkamer en  begonnen aan 
de tweede helft.

Ook in deze helft ging alles 
weer goed en de wedstrijd werd 
uiteindelijk gewonnen met 18-6.
Na het eindsignaal kwamen de 
flessen champagne het veld 
op, zoals het gebruikelijk is bij 
kampioenen. Daarna nog smullen 
van de cupcakejes en de datum van 
het kampioensuitje vaststellen. Het 
was dus een geslaagde middag.

Uitslagen 13 oktober
Recreanten -Emos                    6 - 6
PupE2 - SCMH          5 - 3 
PupE1 - Swift (V)         1 - 8 
SVSH - PupD1         12 - 1 
Tovido - AspC1                        0 - 3 
Emos MW1 - MW1       11 - 6 
MW2 - Jes MW1       7 - 11 
Sen 2 - Avanti (S) 2          Afg
Sen 1 - Rooi 1            Afg

Programma
Zaterdag 19 oktober
Sportpark Mariahout
11.00 AspB1 - DDW

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Robin van Persie nam afgelopen week de All Time 
Topscorers-titel in Oranje over van Patrick Kluivert.

Tegen welk land scoorde Patrick Kluivert het 
meest voor Oranje?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Riny Laveaux
Antwoord vorige editie: De 10e eindronde (1934,1938,19741
978,1990,1994,1998,2006,2010,2014)

Cadeaubon kan tot 23 oktober worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagTTV Een en Twintig verslaat 
koploper Den Bosch

Flamingo’s Junioren A1 kampioen

tafeltennistafeltennis

Beek en Donk - Het eerste 
jeugdteam van Tafeltennisverenig-
ing Een en Twintig uit Beek en 
Donk heeft in de competitie een 
belangrijke overwinning geboekt 
op koploper Kruiskamp’81 3 uit 
Den Bosch. In de eigen Rollerhal 
werd een spannende wedstrijd 
beslecht in het voordeel van Een en 
Twintig: 6-4. 

Kevin Bakermans was opnieuw op 
dreef en won al zijn enkelpartijen. 
Twee punten van Noah Beniers en 
de knappe winst in het dubbelspel 
zorgde uiteindelijk voor een Beek en 
Donkse overwinning op het team 
uit de Hertogstad, dat een week 
eerder ook al van Stiphout verloor. 
Door de winst van Een en Twintig 
is de spanning in de competitie 
helemaal terug en is het team zeker 
niet kansloos in de strijd om het 
kampioenschap.

De andere jeugdteams hadden 
vorige week minder succes in de 
competitie. Hoewel Roel de Kimpe 
in het tweede jeugdteam al zijn 
wedstrijden won, verloor zijn team 
met 4-6 van SV Red Star ‘58 uit 
Goirle. Het derde team kwam tekort 
tegen Flash uit Eindhoven: 3-7.

Senioren
Bij de senioren viel vooral de 
grote overwinning van het vijfde 
op. Dennis Verbruggen en José 

van Turnhout wonnen al hun 
wedstrijden, terwijl Gerdi van den 
Boomen in twee wedstrijden de 
bovenliggende partij was. Omdat 
ook het dubbel werd gewonnen was 
er alle reden tot juichen: 9-1. Feest 
was er ook voor de spelers van het 
derde seniorenteam. Zij versloegen 
ATTC’77 in de Laarbeekse derby 
met 4-6.

Alle uitslagen:
Renata 2    - Senioren 1           7-3
Senioren 2 - Son en Breugel 1    8-2
ATTC’77 4 - Senioren 3           4-6
Senioren 4 - Budilia 7           5-5
Senioren 5 - Unicum 12            9-1
Taveres 3  - Senioren 6            6-4

Jeugd 1     - Kruiskamp’81  3     6-4
Jeugd 2     - SV Red Star’58 3    4-6
Jeugd 3     - Flash 6            3-7
  
Meer info:
Komend weekend worden er 
geen wedstrijden gespeeld in de 
competitie en trainen zowel jeugd 
als senioren op maandag- en 
donderdagavond in de Rollerhal. 
Iedereen die interesse heeft om 
eens te komen kijken is welkom bij 
TTV Een en Twintig. Kijk voor meer 
informatie, uitslagen, standen en 
trainingstijden op 
www.ttveenentwintig.nl. Volg hen 
ook op Twitter en Facebook en zoek 
op TTVEenenTwintig.

Kevin Bakermans die herstelde van een zware blessure won al zijn wedstrijden
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Het kampioensteam van de Flamingo’s: Junioren A1 

      Herenteams 
Badminton Club Lieshout spelen gelijk

badmintonbadminton

Lieshout - De ‘broederstrijd’ tussen het 
eerste en het tweede herenteam van 
Badminton Club Lieshout is uiteindelijk 
uitgelopen op een gelijkspel. Na 
een gelijkopgaande strijd bleven 
beide teams steken op 4 gewonnen 
partijen, waardoor beide teams niet 
veel opschieten in de ranglijst van de 
tweede afdeling van de Heren-2 klasse.

BCL-H2/Bavaria-BCL-H1/Sportpoint             4-4
De ‘wedstrijd van het jaar’ voor de heren 
van de Lieshoutse badmintonvereniging 
is toch wel de onderlinge partij die de 
heren moeten afwerken. Beide teams 
zijn immers door Badminton Nederland 
in dezelfde afdeling en klasse ingedeeld, 
waardoor ze het dus ook twee keer per 
seizoen tegen elkaar op moeten nemen. 
Ook deze keer was de spanning vooraf 
voor de onderlinge partij groot. Al weken 
deden de herenteams erg geheimzinnig 
over de opstelling. 

De onderlinge wedstrijd begon meteen 
met een verrassing. Niels Dirven en Stan 
van Vijfeijken wisten met slim spel Wouter 
van Vijfeijken uit het dubbelspel te houden 
waardoor alle druk op Laurence Roijackers 
kwam te liggen. Laurence speelde daarop 
niet zijn beste partij, waardoor BCL-H2/
Bavaria de winst binnenhaalde. In de 
andere dubbelpartij wisten Danny van 
Gend en Tim van Bommel geen vuist te 
maken. Ondanks een erg goede tweede 
set (20-22) verloren zij van Bert Manders 

en Jeroen van der Heiden. In de tweede 
set dubbelpartijen was het al niet anders. 
Ruud van Vijfeijken kon de gaten niet 
dichtlopen die Tim van Bommel liet vallen, 
waardoor zij verloren van Bert Manders 
en Laurence Roijackers. Richard Essers en 
Danny van Gend overstegen zichzelf in 
hun dubbelpartij wél en wisten Wouter 
van Vijfeijken en Jeroen van der Heiden te 
trakteren op een nederlaag. 

Ook de afsluitende singlepartijen waren 
spannend. Eerste heer Ruud van Vijfeijken 
mocht het eindelijk opnemen tegen zijn 
gewenste opponent: Bert Manders. Bert 
bleef in de partij echter rustig, liet Ruud 
uitrazen en sloeg op de juiste momenten 
toe, waardoor hij nèt kon winnen. Niels 
Dirven had het erg moeilijk tegen een fel 
spelende Jeroen van der Heiden. Jeroen 
won de eerste set: Niels de tweede. In de 
derde set hervond Niels zijn soepele spel 
en wist daarmee het krachtspel van Jeroen 
te verslaan. De derde herenpartij ging 
tussen vader Stan van Vijfeijken en zoon 
Wouter van Vijfeijken. In de partij werd 
duidelijk dat de zoon de vader inmiddels 
fors voorbij is: Wouter won dan ook 
afgetekend. De laatste singlepartij tussen 
Richard Essers en Laurence Roijackers 
was erg spannend. Richard scoorde op 
de juiste momenten en wist Laurence 
met zijn ‘powerplay’ op de knieën te 
krijgen. Richard won uiteindelijk met 21-
19 en 21-18 en vierde dat met een zwaar 
hijgende ligpose op het speelveld.

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

Aktie: Vintage leren ee
tkamerstoel met 

industrieel onderstel.

Met armleuning: Van 379
,00 voor 299,00

Zonder armleuning: van 
274,00 voor 199,00

Uit voorraad leverbaar.zondag 20 oktober koopzondag

Aktie: Vintage leren ee
tkamerstoel met 

Van Schijndel Anteak
De Woonwinkel



Donderdag 17 oktober 201324 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 17 oktober 
Expositie Tres Oerlemans schilderi-
jen t/m 27 okt.
14.00 uur
‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk

Jumbo open dubbel tennistoernooi 
t/m 20 okt.
Tv de Raam Lieshout

Kienavond Kansplus
20.00 uur
De Pelgrim, Mariahout

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

Unicef
19.00 uur
Lankelaar 19, Lieshout

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

Unicef
10.00 uur
Lankelaar 19, Lieshout

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

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

Benefietconcert Stichting Guus DJ avond
20.00 uur, 
De Koekoek, Lieshout

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

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

Vlooienmarkt
10.00 uur
Manege D´n Perdenbak, Lieshout

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

Koopzondag Van Schijndel Anteak
12.00 uur
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Verkooptentoonstelling 
Welfare Mariahout
13.00 uur
Buurthuis Mariahout

Informatiemarkt Platform Wereld-
hulp Laarbeek
13.00 uur
Buurthuis Mariahout

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

Optreden strijdliederenkoor 
Zwaovel & Salpaeter
16.00 uur
Buurthuis Mariahout

Benefietconcert Stichting Guus 
familiedag
16.00 uur
De Koekoek, Lieshout

Wereldmaaltijd bgv 
Wereldvoedseldag
17.00 uur
Buurthuis Mariahout

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

Woensdag 23 oktober 
Open Laarbeekse biljartkampioen-
schappen t/m 2 nov.
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

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

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

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

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

Zaterdag 26 oktober 
Laarbeekse Halloweentocht
&RG-teens, Lieshout

SkateSwing
19.00 uur
Rollerhal Beek en Donk

Ladies Night t.v. ‘t Slotje
20.00 uur
Tennispaviljoen ‘t Slotje, Beek en Donk

Eagles Tribute Band
21.00 uur
Muziekcentrum het Anker, 
Beek en Donk

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

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

Vrijdag 1 november
Inloopspreekuur testamentadvies
13.00 uur
Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Pony Dressuur
17.00 uur
Manege D’n Perdenbak, Lieshout

Uitreiking Laarbeekse 
Complimenten 2013
20.00 uur
Buurthuis Mariahout

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

Tentoonstelling Robert van 
Beurden t/m 24 nov.
14.00 uur
‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk

Licht op Her-inneren
18.30 uur
ParkPaviljoen, Muziektuin Beek en Donk

Zondag 3 november
Creatiefmarkt De Egel
10.30 uur
“Schuurherd” Heuvelplein 32, 
Beek en Donk

Duvelscross
11.00 uur
Duvelsberg, Lieshout

Ekkerfestival
13.00 uur
Café/Zaal van de Burgt

Vrijdag 8 november 
Halloween Disco “De Boemerang”
19.30 uur
Tienerruimte, ontmoetingscentrum 
Beek en Donk


