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vd wiel  Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

€ 50,- KORTING!

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

 350BT

van €609,-  voor €559,-  

BLADBLAZER ACTIE

Laarbeek en de opvang van vluchtelingen 

“Wij hopen dat we een goed beeld af kunnen geven”

Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Laarbeek - Dagelijks komen de 
beelden binnen van de duizenden 
vluchtelingen die alles trotseren op 
zoek naar een veilige plek om aan 
hun toekomst te bouwen. Ook in 
Laarbeek wordt op straat en bin-
nenshuis veel gesproken en ge-
discussieerd over het thema waar 
Europa en de Europese lidstaten 
mee worstelen. De MooiLaarbeek-
Krant sprak over dit thema met een 
aantal betrokkenen, waaronder de 
gemeente Laarbeek, ViERBINDEN 
Vluchtelingenwerk, twee Syrische 
gezinnen in Aarle-Rixtel en een be-
trokken Laarbekenaar.

Geen noodopvang, wel woningen
Binnen de gemeente Laarbeek is op 
dit moment, ondanks mogelijke ge-
ruchten, geen sprake van het maken 
van plannen voor noodopvang of 
noodopvanglocaties. Wel heeft de 
gemeenteraad een motie aangeno-
men, waarbij het college wordt op-
gedragen te bekijken of ze op korte 
termijn extra vergunninghouders 
(vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning) binnen de gemeente 
kan huisvesten. Het gaat in eerste 
instantie over het versneld huisves-
ten van de vergunninghouders die 
al door het COA aan de gemeente 
Laarbeek zijn toegewezen en die 
dus recht hebben op huisvesting (zie 
kader). 

Vluchtelingen hebben 

helemaal niets als ze hier 

aankomen. We helpen ze 

zelfredzaam te worden

Wethouder Greet Buter legt uit: “Als 
vergunninghouders een woning hebben, 
is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk 
integreren in de maatschappij. Vluchtelin-
genwerk Laarbeek vangt de vergunning-
houders in eerste instantie op en zorgt dat 
de belangrijkste zaken worden geregeld. 
Bijvoorbeeld inschrijving bij de gemeente, 
huisarts en tandarts, maar ook het aan-
melden bij school, het aanvragen van stu-
diefinanciering en toeslagen en deelname 
aan inburgeringstrajecten. Het is van be-
lang dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan 

naar werk of een opleiding om de integra-
tie zo goed mogelijk te starten.” 

Hulp om zelfredzaam te worden
Monica Vervaart van Vluchtelingenwerk 
Laarbeek is verantwoordelijk voor deze 
opvang en begeleiding. “Vluchtelingen 
hebben helemaal niets als ze hier aan-
komen en ik help deze mensen zo snel 
mogelijk hun woning en leven op de rit 
te krijgen, zodat ze zelfredzaam worden. 
Dat doe ik samen met vrijwilligers. De 
mensen die we huisvesten, krijgen een 
basisuitkering en daarvan wordt vaak nog 
een aflossing voor een lening ingehou-
den. Die krijgen ze om de basisinrichting 
van hun huis te kunnen betalen.”

Lees verder op pagina 3 in deze krant.

Eyad Shawi (op de luit), met zijn dochter Haneen, zoontje Amin en broer Anmar.

Laarbeek – Burendag 2015 werd 
in Laarbeek uitbundig gevierd. 
Veel straten en wijken kwamen 
samen om gezellig te eten, drin-

ken en te feesten. Maar ook om 
de buurt mooier te maken en op 
te knappen. Onder een stralende 
herfstzon werd het een prachti-

ge dag. De MooiLaarbeekKrant 
maakte een rondje langs diverse 
activiteiten en doet verslag. Lees 
verder op pagina 5 en 6.
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HEEFT U UW TAS AL 
GEVULD?
Profiteer nog t/m zaterdag 3 

oktober van 40% KORTING!

NORMAAL € 16,50

NU € 10

JONG BELEGEN KAAS
Erkende Noord-Hollandse 

streekkaas!

VAN KILO

€ 10,90
VOOR

€6,95

GRATIS SPAANSE 
FUET BIJ € 10
Bij besteding van €10 

ontvang u GRATIS een 

Spaanse fuet!

HEERLIJK GEDROOGD

VOOR BIJ DE BORREL!

HEYDE HOEVE 
SPEKLAPJES
Heerlijke én eerlijke 

speklapjes van het beste 

varken van Nederland!

VAN 500GR € 5,45

VOOR € 2,99

VERS GEGRILDE KIP!
Diverse soorten, o.a. 

drummets, drumsticks, 

bouten en hele kip

OP ALLE GEGRILDE KIP

20% KORTING!

KIP AAN 'T SPIT
De lekkerste kipfilet, 

langzaam afgebakken en 

heerlijk gekruid.

VAN 100GR € 2,29

VOOR € 1,29

ECHTE BAKKER 
VEDDER BROOD
Dagelijks vers van één van 

de beste Echte Bakkers van 

Nederland!

WIT TARWE VOLKOREN

2 VOOR € 3,49

ROOMBOTER 
SAUCIJZENBROODJES
Goed gevulde 

saucijzenbroodjes, heerlijk 

voor thuis in de oven!

4 stuks

€2,99
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Samenwerken en saamhorigheid tijdens Burendag Laarbeek
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Bedroefd maar ook dankbaar dat we hem zo lang in ons midden 
mochten hebben, delen wij u mede dat vrij onverwachts in alle rust is 
overleden onze zorgzame vader en lieve opa en ouwe opa

Harrie Steegs
Hendrik Johan Gérard

* Boekel, 11 februari 1932                   † Helmond, 29 september 2015

 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ons pap is thuis. Wilt u nog even bij hem zijn, dan bent u welkom op 
zondag 4 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur, of op afspraak.

Wij nemen afscheid van ons pap op maandag 5 oktober om 10.30 uur 
in de St. Servatiuskerk aan de Burgemeester van den Heuvelstraat in 
Lieshout.

Later die dag zullen wij hem in kleine kring begeleiden naar het 
crematorium in Helmond.

Correspondentie: Molenstraat 43 - 5737 BV Lieshout

“Ik heb mijn leven geleefd, 
’t is goewd gewist.”

COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: Ma t/m vr. 08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag
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Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Wie weet wanneer deze foto is gemaakt en 
wie erop staan?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!

Helaas is op de foto van vorige week 
geen enkele goede inzending binnenge-
komen. Het was de Croyse boerderij in 
Aarle Rixtel.
 

Historische beelden

Als je gaat googelen met het woord ‘Vorst’, dan kom je van alles tegen. Vorst heb 
je in de winter als het vriest, onze koning is een vorst, het bovenste deel van het 
dak van een huis heet vorst, maar vorst als onderdeel van een molen vind je dan 
niet. In Lieshout hebben we een straat die De Vorst heet. Deze straat ligt vlak bij 
molen De Leest en de omliggende straten hebben ook namen die op de molen van 
toepassing zijn. Het is dus voor de hand liggend dat we het hier over een onderdeel 
van een molen hebben. Als je gaat kijken bij de beschrijving van molens, dan zijn er 
onderdelen die vorstplank en vorstbalk genoemd worden. Op de site van de Peel-
landse Molenstichting (www.peellandsemolenstichting.nl) worden alle molens be-
sproken van de Peellandse dorpen. Van elke molen is een foto geplaatst en worden 
de gegevens vermeld. Ook de molenaars worden genoemd. Als je even de moeite 
neemt om door te scrollen bij molen De Leest dan kom je een verhaal tegen uit de 
tijd dat de molen gebouwd werd. Uiteraard werden hiervoor ervaren molenbou-
wers ingeschakeld, maar voor het metselwerk van de romp werd een Lieshoutse 
metselaar gevraagd, namelijk Bertje Robbescheuten. Men zal gedacht hebben dat 
elke goede metselaar dit karwei aan kon, maar dat was hier dan blijkbaar niet het 
geval. In een artikel van het blad ‘De Molenaar’ van 30 augustus 1899, staat ver-
meld dat het een flinke molen is, maar dat het muurwerk slecht is afgewerkt. Daar 
kon Bertje het mee doen. Uit de datum van het blad kan ook afgeleid worden dat 
de molen al in 1899 gereed gekomen is en niet in 1900 zoals op de molen vermeld 
staat. De vorstbalk en de vorstplank, waarnaar de straat De Vorst is genoemd, 
zitten uiteraard in de kap en daar valt verder ook niet zo veel over te vertellen. Als 
straatnaam is De Vorst ook handiger dan vorstbalk of vorstplank. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent
en de Peellandse Molenstichting

DE VORST 

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

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

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

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

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle steun die wij kregen 
bij het overlijden van mijn lieve man, onze goede papa en opa

Gijs Verschuren
De vele lieve woorden, bloemen, kaarten en de grote 

belangstelling bij de crematie zijn voor ons een grote troost 
geweest en hebben ons goed gedaan.

Bedankt allemaal. 

Dini Verschuren-Maas
Marielle en Juliette

Bram en Anne

Dankbetuiging
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Er komt de laatste tijd veel on-
waarheid voorbij op social media 
en het is juist zo belangrijk, dat we 
onze meningen op waarheid ba-
seren. Het is niet mijn intentie om 
iedereen pro-vluchteling te ma-
ken, maar er zijn veel angsten voor 
het onbekende en alle negatieve 
onwaarheden, zoals het beeld dat 
deze mensen alles krijgen en in de 
watten gelegd worden, voeden 
deze angsten. Een ander voorbeeld 
daarvan is de angst voor de grote 
aantallen alleenstaande mannen 
die naar Europa komen. Maar ik 
noem ze liever alleengaand. Want 
vaak zijn dit mannen die hun ge-
zin achter hebben gelaten in een 
opvangkamp, omdat ze de reis te 
gevaarlijk vinden. Ze laten alles 
achter en hopen dat ze hun gezin 
over kunnen laten komen, zodra 
ze zelf een veilige plek gevonden 
hebben.” 

Een veilige plek voor de toekomst 
van de kinderen
Twee van deze alleenreizende 
mannen zijn de broers Eyad en 
Anmar Shawi. Sinds anderhalf jaar 
hebben zij beiden met hun gezin 
een woning in Aarle-Rixtel. Inmid-
dels zijn deze gezinnen al een heel 
eind op weg te integreren. Hun 
kinderen gaan in het dorp naar 
school, spreken vloeiend Neder-
lands en lopen met hun vriendjes 
en vriendinnetjes in en uit. Ook 
met de broers vindt het hele ge-
sprek in het Nederlands plaats. Ze 
tonen een filmpje van hun platge-
bombardeerde boerderij in Syrië en 
vertellen hoe ze met hun gezin ge-
vlucht zijn voor het geweld in hun 
eigen land. De één richting Turkije, 
de ander naar Egypte. Daar lieten 
ze allebei hun gezin achter om ver-
der te reizen. “We hadden geen 
idee waarnaartoe, als het maar 
een veilige plek was, waar we voor 

onze kinderen een toekomst op 
konden bouwen”, vertelt Eyad. 
“Het was een grote verrassing, 
dat we elkaar in Nederland weer 
tegenkwamen bij het aanmeldcen-
trum in Ter Apel.”

“We hopen dat we ons 

nuttig kunnen maken in 

Nederland om deze maat-

schappij te bedanken”

Zowel de broers als hun echtge-
notes hebben, zoals veel Syriërs, 
gestudeerd en hadden voor de 
oorlog een goede baan. Anmar als 
architect, zijn vrouw Lina als lera-
res Arabisch en Engels op een mid-
delbare school. Eyad en zijn echt-
genote Hala gaven les in muziek 
en tekenen op een basisschool. 
“Wij als Syriërs zijn creatieve men-
sen en we houden van hard wer-
ken”, vertelt Anmar. “We hopen 
dat we ons nuttig kunnen maken 
in Nederland om deze maatschap-
pij, die ons zo helpt, te kunnen be-
danken.” Eyad voegt daar aan toe: 
“Slechte vluchtelingen geven een 
slecht beeld over ons. Wij zijn zelf 
ook bang voor dat slechte beeld. 
Maar de meeste mensen hebben 
een goede opleiding en goede ge-
woonten en houden van werken. 
Wij hopen dat we een goed beeld 
af kunnen geven.” 

Hoe kunnen we in Laarbeek helpen?
De broers Shawi lijken zich be-
hoorlijk te redden, mede dankzij 
een goed contact met hun buren. 
Veel Laarbekenaren vragen zich af, 
wat ze kunnen doen om te helpen 

in de vluchtelingencrisis. Monica 
Vervaart: “Als mensen graag iets 
willen doen, zijn de in Laarbeek 
verblijvende gezinnen er het mees-
te mee geholpen als er contact met 
ze gemaakt wordt door de buurt. 
Menselijk contact is het allerbe-
langrijkste om een nieuw bestaan 
op te kunnen bouwen, want op die 
manier leren ze de taal en bouwen 
ze een netwerk op. Weet je niet 
goed hoe je dat aan zou kunnen 
pakken, dan kun je altijdcontact 
opnemen met Vluchtelingenwerk 
om te overleggen.”

“Menselijk contact is het 

allerbelangrijkste om een 

nieuw bestaan op te kunnen 

bouwen”

Contact en praktische hulp
Iemand die al langer betrokken is 
bij het helpen van nieuwkomers in 
haar woonplaats Liesh out is Di-
euwke Kommerij. Zo zette zij sa-
men met anderen een aantal jaar 
geleden een koffieochtend voor 
allochtone vrouwen op. “Ik vind 
het belangrijk, dat iedereen mee 
kan doen. Toevallig ben ik in Ne-
derland geboren en kan ik – mede 
dankzij de betrokkenheid van an-
dere mensen in Lieshout - helpen”, 
vertelt Dieuwke. “Iemand die 
vreemd binnenkomt, moet je hel-
pen om zijn weg te vinden.” Vo-
rige week kwam ze op bezoek bij 
een net gearriveerd gezin in Beek 
en Donk. “Doordat hun komst 
erg snel was verlopen, stond er 
nog bijna niets in huis.” Dieuwke 
plaatste een oproepje op Facebook 

met de vraag wie er nog een bed 
had staan en toen werden er van 
alle kanten spullen aangeboden. 
De overbuurman van dit gezin had 
een busje en bood aan te helpen 
met het ophalen. Ook mocht het 

gezin zo lang wat wasjes draaien 
bij de buren. “Uiteindelijk gaat het 
om mensen, om kinderen. Als ze in 
Nederland mogen blijven, moet je 
ze een toekomst geven en de mid-
delen om mee te kunnen doen.”

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Pijnloos defi nitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.
De meeste IPL apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertifi caten (als CE of FDA) maar de Record IPL is 
tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse Kwaliteit- en veiligheidscertifi caten.

U WILT AANKOMENDE ZOMER “HAARVRIJ” ZIJN?
DAN IS HET NU DE PERIODE OM TE STARTEN MET DEFINITIEF ONTHAREN.

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 20,- | BOVENLIP OF KIN € 10,-  
OKSELS € 15,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-

Vervolg voorpagina

“Er komt veel onwaarheid voorbij op social media”

• Een vluchteling die een aanvraag heeft gedaan om in Nederland te mogen 
blijven, verblijft tijdens de aanvraagprocedure in een AZC.

• Zodra iemand een verblijfsvergunning krijgt, wordt zo snel mogelijk een wo-
ning toegewezen.

• Een vergunninghouder die alleen naar Nederland is gereisd, mag een verzoek 
indienen om zijn gezin over te laten komen.

• Iedere gemeente is volgens een verdeelsleutel verplicht om een bepaald aan-
tal vergunninghouders een woning toe te wijzen. Voor de gemeente Laar-
beek zijn dat er 38 in 2015. Per 25 september zijn er 21 vergunninghouders 
gehuisvest, zodat er dit jaar  nog minimaal 17 onderdak moeten krijgen. 

• De gemeente heeft afspraken met woningcorporatie WoCom voor de huis-
vesting van de vergunninghouders.

• De aantallen voor volgend jaar zijn nog niet bekend, maar het is aannemelijk 
dat de taakstelling per gemeente verhoogd zal worden.

• Op het moment dat vergunninghouders in Laarbeek wonen, hebben zij de-
zelfde rechten en plichten als iedere andere inwoner.

Op www.vluchtelingenwerk.nl staat uitgebreid antwoord op veel gestelde vra-
gen over de opvang en huisvesting van vluchtelingen in Nederland.

Huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning

Gemeente Laarbeek over de woningverdeling

“Zolang er in Nederland geen extra woningen worden gebouwd voor 
vergunninghouders, gaan de beschikbare woningen in principe ten 
koste van de bestaande woningvoorraad. In heel Nederland kampen 
woningcorporaties met het probleem dat de druk op hun woning-
voorraad toeneemt en dat wachttijden toenemen. Het is echter een 
wettelijke taak voor gemeenten om vergunninghouders (in principe 
binnen 10 weken nadat deze aan de gemeente zijn gekoppeld) aan 
een geschikte woning te helpen. WoCom houdt voor urgente won-
ingzoekenden (niet vergunninghouders) ook een aantal (percentage) 
woningen beschikbaar. Met WoCom zijn we in overleg om te bekijken 
welke alternatieven er te vinden zijn om enerzijds de vergunninghoud-
ers versneld te kunnen huisvesten en anderzijds de toenemende druk 
op de woningmarkt het hoofd te kunnen bieden”, aldus een woord-
voerder namens de gemeente Laarbeek. 
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Vrijdag 2 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 3 oktober

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van de 
maand september die opgeschreven staan in het in-
tentieboek van de Lourdesgrot, Adriaan Leenders, 
Lies Maas-van Rooij (mged), Tiny Dortmans-Rijkers 
(mged), Jan Hulsen (mged), Overleden ouders Toon 
en Lenie Aalders-van Enckevort

Zondag 4 oktober

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, Jo Daniëls–
Gijsbers (1e jrgt/par), Hanneke van Berlo (mged), Sien 
Nooijen (fund), Tonia van Dijk (fund), Nelly van de 
Ven, Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart, 
Rietje Westerlaken (par), Hans van den Heuvel(buurt), 
Familie van de Heuvel–Jansen, Pieter Wijnker, Tot wel-
zijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Beek en 
Donk
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Miet Truus en Jan van Dooren (Fund), Henk 
Merkelbach (mged), Paula Jacobs-Swinkel, overleden 
leden gemengd koor

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaelkoor
Intenties in deze viering voor: Nellie Swarts-van 
Dinter, Nico en Netty Jacobs-van Balkom, Clemence 
van Schijndel-Luijben, Overleden familieleden Van de 
Laar-Wienforth, Onno Willems.

12.15 Beek en Donk Michaëlkerk
Doop Kyrell Panhuijzen

Maandag 5 oktober 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 6 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 7 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor: Nellie Bouwmans-Biemans

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 8 oktober 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

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

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
2-8 oktober 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

‘Leven In verbondenheid’

Kaartavonden bij KBO Mariahout 

Kienavond leden Vrouwenbeweging

Mariahout - De kaartavonden van 
de KBO Mariahout worden gehou-
den op donderdag 8 en 22 oktober.

De aanwezigen kunnen rikken of 
jokeren en de te winnen prijzen 

zijn levensmiddelen. Er wordt ook 
een loterij gehouden. De kaart-
avonden vinden plaats in zaal De 
Pelgrim en iedereen is welkom. De 
zaal is vanaf 19.00 uur geopend.

Lieshout - Binnenkort een feestje? 
Geen zin om weer met hetzelfde ca-
deau aan te komen? Kom dan op 4 
oktober tussen 11.00 en 16.00 naar 
het Dorpshuis te Lieshout. 

Daar tonen tal van hobbyisten hun 
creativiteit. Er is veel diversiteit zoals, 

schilderijen, sjaals, kaarten, knuffels, 
zeepjes. Te veel om op te noemen. 
Dus kom 4 oktober naar de eerste 
editie van de hobbybeurs, georga-
niseerd door KVL Lieshout. Mocht 
u nog een tafel willen huren, mail 
dan voor info naar Sandra v.d. Aa: 
kvlieshoutnb@gmail.com.

Mariahout - De Zonnebloem afdeling 
Mariahout bezocht op woensdag 23 
september de Janmiekeshoeve op de 
Hei. Enkele vrijwilligers gingen lekker 
wandelend met gasten in een rolstoel, 
de rest ging per fiets of met auto’s. Ze 
werden hartelijk ontvangen met een 
kopje koffie of thee met uiteraard een 
gezonde koek. Want de Janmiekes-
hoeve is een biologische boerderij. 

Gastheer John vertelde vervolgens uit-
gebreid over het biologisch boeren, en 
gaf tekst en uitleg over de geschiede-
nis van de boerderij en haar bewoners. 
Tijdens de lunch, die door enkele vrij-
willigers vooraf al was klaargemaakt, 
kon iedereen proeven van de verse 
melk van de veestapel van de familie 
Heesakkers.

Gelukkig was het weer redelijk goed, 
zodat ook de stallen bezocht konden 
worden, en John en Angelique buiten 
uitleg konden geven over de ‘tuinka-
mers’. Zo werd het weer een boeien-

de, leerzame en gezellige dag voor de 
Zonnebloemers, die alweer uitkijken 
naar het volgende uitstapje: per bus 

de Lichtjesroute volgen in Eindhoven 
op 6 oktober.

Zonnebloem Mariahout naar Janmiekeshoeve

Hobbymarkt in het Dorpshuis

LEZERSPODIUM

Vluchtelingen / statushouders Laarbeek
Vluchtelingen, daar gaat het 
de laatste weken in het nieuws 
steeds over. In met name Syrië 
en Libië woedt al jaren een ver-
schrikkelijke burgeroorlog. Steden 
en dorpen zijn en worden ver-
woest en het is er zo onveilig dat 
een normaal leven daar niet meer 
mogelijk is. Daarom vluchten de 
mensen massaal met achterlating 
van huis en haard. De PvdA vindt 
dat iedereen die vreest voor zijn 
leven de kans moet krijgen om, 
in veiligheid, een nieuw leven te 
beginnen. De vluchtelingen kun-
nen alleen datgene meenemen 

wat ze kunnen dragen. Met een 
smartphone proberen ze een vei-
lige route naar het vrije Europa te 
vinden. Handige mensensmok-
kelaars bieden tegen grof geld 
gevaarlijk vervoer. Aan de grens, 
op de boot of station kijken wan-
hopige mensen angstig om zich 
heen of vrouw en kinderen, va-
der, moeder, opa en oma er ook 
zijn en of ze nog kunnen meeko-
men. Schokkende beelden tonen 
slachtoffers die het niet haalden.
Europa helpt, maar in veel Euro-
pese landen is het ‘ieder-voor-
zich-denken’ nog niet gestopt. 

Het ‘Dublin-verdrag’ dat asiel 
moet worden gevraagd in het EU 
land van aankomst is niet langer 
houdbaar. Als daar bij aankomst 
geen asiel is gevraagd mogen de 
vluchtelingen naar dat land wor-
den teruggestuurd. Het is te sim-
pel je daar achter te verschuilen. 
De zuidelijke landen die worden 
overspoeld dringen terecht aan 
op een eerlijker verdeling over Eu-
ropa. Volgens de huidige Europe-
se plannen moet Nederland 7000 
vluchtelingen extra opnemen. 

De gemeenteraad van Laarbeek 
laat het er niet bij zitten en nam 
in de laatste vergadering una-
niem een PvdA motie aan die 
het gemeentebestuur opdraagt 
om op korte termijn met de wo-
ningstichting te verkennen of bin-
nen Laarbeek aan statushouders 
huisvesting kan worden geboden. 
Zo hoort dat!

Peter Klomp
PvdA afdeling Laarbeek Peter Klomp, PvdA afdeling Laarbeek

Beek en Donk – De Vrouwenbe-
weging Beek en Donk houdt op 
dinsdag 6 oktober een kienavond 
voor haar leden.

Deze avond vindt plaats in zaal 
’t Huukske en begint om 20.00 
uur. Ook zijn introducees welkom.
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Beek en Donk – Leefbaarheid bevor-
deren is een belangrijke taak van de 
Dorpsraad Beek en Donk. Hoe ervaren 
inwoners hun dorp? Hebben ze idee-
en om hun dorp prettiger te maken? 
Om de bevolking van Beek en Donk 
te prikkelen, werd afgelopen zondag 
Buurtendag gehouden. Even binnen-
kijken bij verschillende organisaties en 
gezellig samen ‘buurten’. 

Rondje ‘De vijver’
Een prachtige zonnige dag om Beek en 
Donk beter te leren kennen. Meer dan 
30 organisaties lieten zich van hun bes-
te kant zien. Op verschillende locaties 
rondom ‘de vijver’ konden inwoners 

van Laarbeek genieten van allerlei ini-
tiatieven die Beek en Donk cultureel, 
sportief en sociaal rijker maken. Mid-
dels een speurtocht konden sportieve-
lingen het dorp rondwandelen om op 
verschillende plekken opdrachten uit te 
voeren. Het actieve dorpsleven stond 
centraal. Van Ontmoetingscentrum tot 
Muziektuin, van dierenpark tot scou-
tingterrein, van Merellaan tot Sijsjes-
plein. Activiteiten genoeg.

Ontmoetingscentrum
Binnen en buiten het Ontmoetingscen-
trum presenteren verschillende organi-
saties zichzelf.  De Dorpsraad bezit zelf 
ook een stand. “Deze dag is georgani-
seerd om mensen met elkaar in contact 
te brengen,” vertelt voorzitter Wies 
Rooijakkers; “Ideeën om ons dorp nog 

prettiger te maken zijn altijd welkom. 
De dorpsraad bestaat ruim vier jaar en 
is de neutrale schakel tussen bevolking 
en gemeente.” Trots praat Wies over 
de projecten die de Dorpsraad realiseer-
de en over plannen die nog in ontwik-
keling zijn. “Het geeft voldoening om 
wat voor je dorp te betekenen. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom.” zegt zij 
enthousiast.

Via scouting naar Muziektuinpodium
De klimwand van de scouting springt 
meteen in het oog. René Derksen van 
de scouting staat te genieten. “Op 
verzoek van de Dorpsraad houden we 
onze open dag vandaag”, legt René uit. 
“Er komen nu ook mensen kijken die 
anders niet zouden komen.” Terwijl bo-
ven een vuur broodjes gebakken wor-
den, vertrekt De MooiLaarbeekKrant 
richting de Muziektuin. Opknappen 
van deze tuin is een van de projecten 
die de Dorpsraad realiseerde. Stichting 
Muziektuinpodium organiseert sinds-
dien ’s zomers gratis tuinconcerten. 
“Afgelopen jaar was het weer weleens 
spelbreker.” vertelt secretaris Frans Jan-
sen, “maar we hebben een prachtige 
afsluiting.” In het zonnetje geniet een 
vol terras van Spaanse klanken uitge-
voerd door harmonie O&U. 

Howeko en Dierenpark ’t Regter Eind
De MooiLaarbeekKrant vervolgt het 
rondje vijver richting Howeko. “Deze 
hobbywerkplaats is ‘keigezellig’” lacht 
Doreen Spierings; “We zijn overdag op 
verschillende vlakken creatief bezig en 

geven elkaar advies.” In het gebouw 
vindt ook dagbesteding voor men-
sen met een verstandelijke beperking 
plaats. In hun verkooppunt, Okado, 
zit een jongen nauwkeurig te decore-
ren. Kleurrijke kunstwerken vullen de 
winkel. Via het Sijsjesplein wordt het 
rondje vervolgd. Buurtvereniging ‘De 
vijver’ viert hun 45-jarig bestaan. De 
MooiLaarbeekKrant sluit af onder de 

parasol bij Dierenpark ’t Regter Eind, 
ook zij kregen hulp van de Dorpsraad. 
Gezellig buurten over Beek en Donk en 
de Buurtendag. Een mooi initiatief dat 
de volgende keer hopelijk iets meer be-
zoekers trekt. Conclusie bij het Dieren-
park; “We lopen niet hard als er iets te 
doen is, maar vinden ons dorp wel errig 
skôn.” Een hele mooie gedachte om de 
dag mee af te sluiten...!

Dorpsraad Beek en Donk organiseert eerste Buurtendag

15-jarige opgepakt voor gooien 
van spullen van viaduct
Beek en Donk/Gemert - De politie 
hield dinsdagochtend 29 septem-
ber rond 9.00 uur een 15-jarige 
jongen uit Gemert aan op het po-
litiebureau in zijn woonplaats. 

Hij wordt ervan verdacht betrok-
ken te zijn bij een aantal inciden-
ten in Beek en Donk. Daar werden 
op 12, 13 en 14 september spul-
len vanaf een viaduct gegooid. De 
politie doet onderzoek naar de rol 
van de jongen bij deze incidenten.

De incidenten
Zaterdagavond 12 september rond 
20.00 uur meldde een automobi-
liste die op de Broekdalerbaan reed 
dat ze zag dat enkele jongens iets 
naar beneden gooiden. Haar auto 
werd niet geraakt. Het is ook niet 
bekend wat er naar beneden werd 
gegooid.

Zondagavond 13 september rond 
22.30 uur kwam bij de politie de 
melding van een bestuurster bin-
nen dat kort daarvoor vanaf het vi-
aduct een steen op haar auto was 
gegooid. Het dak was daardoor 
beschadigd geraakt. De vrouw was 
doorgereden en was niet gewond 
geraakt. Ze had enkele jongens op 
het viaduct zien staan.

Maandagavond rond 20.30 meld-
de een vrachtwagenchauffeur dat 
er een steen op zijn vrachtwagen 
terecht was gekomen. Ook die 
was vanaf het viaduct naar bene-
den gegooid. Het is onbekend of 
de wagen schade heeft opgelo-
pen. De chauffeur zag ook enkele 
jongens op het viaduct staan. 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Tjap Tjoy Groenten

1+1 gratis
Conference Peren  per kilo 1.29
Rucola     per doos 0.99

Culinaire kant en Klaar

Maaltijden Probeerprijs 4.99
Verse Soepen Probeerprijs  3.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag Kant en Klaar Maaltijden 

Ambachtelijk Bereid 

NIEUW NIEUW NIEUW

Lieshouts bedrijf genomineerd voor 
Nationale Business Succes Award
Lieshout - Kanters Special Products 
uit Lieshout is als branchewinnaar 
in de categorie veevoedersup-
plementen genomineerd voor de 
Nationale Business Succes Award 
2015. Deze award is de grootste 
ondernemersprijs van Nederland 
en wordt uitgereikt aan het meest 
innoverende, succesvolle en ambi-
tieuze bedrijf. Naast de hoofdprijs 
maakt Kanters ook kans op de prijs 
voor Meest Innovatieve Onderne-
ming en Beste in Agri en Food.

Wat doet Kanters?
Kanters ontwikkelt en produceert 
innovatieve, duurzame alterna-
tieven voor antibiotica die zowel 
diergezondheid, dierwelzijn als be-

drijfsresultaten verbeteren. Via een 
internationaal distributienetwerk 
worden de producten in meer dan 
60 landen verkocht.

Waarom genomineerd?
Een beschrijving uit het nominatie-
rapport: Kanters Special Products 
BV heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot een toonaangevend 
bedrijf op het gebied van veevoe-
dersupplementen, met een zeer 
sterke positionering. Het bedrijf 
heeft grote kennis en ervaring op 
het gebied van diervoeding en heeft 
inmiddels een uitstekende reputatie 
opgebouwd. Het wordt algemeen 
als een van de leidende bedrijven 
op dit gebied gezien en weet haar 

grote kennis van voedingssupple-
menten en haar klant- en servicege-
richte aanpak uitstekend met elkaar 
te combineren, waardoor zij een 
zeer grote mate van tevredenheid 
bij haar klanten weet te bereiken.

Kanters op tv
De verkiezing is te volgen via het 
televisieprogramma ‘De Succesfac-
tor’ op zondagen om 12.55 uur op 
RTL 7. Kanters komt zondag 4 ok-
tober in de uitzending. Op 4 febru-
ari 2016 wordt de winnaar bekend 
gemaakt die met de hoofdprijs van 
€100.000 naar huis gaat. Ook gro-
te, landelijke kranten als het AD en 
het Financieel Dagblad besteden 
aandacht aan de verkiezing.

Aarle-Rixtel - Mensen die de Aarlese 
heemkamer aan de Bosscheweg nog in 
volle glorie willen gaan bekijken, krij-
gen hiervoor zondag 4 oktober de laat-
ste kans tussen 14.00 tot 17.00 uur.

Hierna zijn er geen openstellingen meer. 
Zoals bekend is de heemkundekring vol-
op bezig met het renoveren en inrichten 
van het toekomstig heemhuis aan de 
Kouwenberg. Naar verwachting worden 
deze werkzaamheden begin 2016 af-
gerond. Deze verhuizing is noodzakelijk 
vanwege het feit dat verhuurder van de 
huidige heemkamer (en bibliotheek) de 
huur heeft opgezegd. De heemkunde-
kring ziet dit echter niet als een bedrei-
ging maar als een kans om de heemkun-
dekring en daarmee het historisch besef 
een extra nieuwe stimulans te geven. In 
het nieuwe heemhuis zullen themati-
sche wisselexposities worden gehouden, 
ondersteund met moderne digitale sys-
temen. Er is dan geen sprake meer van 
vaste collecties, maar van wisselende 
(deel)thema’s. Zo kan bijvoorbeeld bij de 
afdeling Archeologie als eerste worden 
gestart met het deelthema ‘Aarle-Rixtel 
in de prehistorie’, waarbij niet alleen de 
daarbij behorende eigen collectie wordt 
getoond, maar ook aangevuld met in 

bruikleen gegeven Aarlese objecten uit 
externe depots. Hetzelfde geld voor de 
andere thema’s, waaronder bijv.  Am-
bachten en bedrijven, het dagelijks le-
ven, enz. 

De heemkundekring is naarstig bezig 
met het verder uitwerken van deze plan-
nen en ideeën. Er wordt verwacht dat 
de nieuwe locatie nog meer publiek zal 
aantrekken zowel uit Aarle-Rixtel als van 
daarbuiten. Daarnaast gaat de heem-
kundekring zich nog meer gaan richten 

op specifieke doelgroepen, van jong tot 
oud. Zo zal er extra aandacht worden 
besteed aan groepen uit het onderwijs, 
maar zal er bijvoorbeeld ook gastvrijheid 
worden geschonken aan groepen be-
woners uit de verschillende zorgcentra. 
De heemkundekring ziet zichzelf als een 
van de belangrijkste cultuurdragers van 
Aarle-Rixtel, die naast het versterken van 
het gemeenschapsgevoel ook de toeris-
tische sector een extra impuls wil geven. 
Het toekomstig heemhuis zal daar zeker 
een belangrijke rol in gaan spelen!

Nieuw ‘Aarles’ heemhuis 

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie
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Buurtvereniging Revershof: Klein én actief
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Buurtvereniging ‘Revershof’ grijpt Burendag aan om de jeu-de-boules 
baan op te knappen en nieuw leven in te blazen. Daarnaast worden de speeltoe-
stellen gepoetst en onkruid verwijderd. 

Jong en oud
“Het doel is dat jong en oud samen in onze buurt een leuke activiteit kunnen 
doen. De jeu-de-boules baan is daar een prima middel voor”, aldus voorzitter
Laurenz Hagedoorn van de buurtvereniging. 

“Vanavond om half zeven gaan we de ‘nieuwe’ jeu-de-boules baan openen na 
een dagje noeste arbeid én natuurlijk een wedstrijd spelen”, vertelt Laurenz. “De 
gemeente heeft gezorgd voor zakken grind en zand. Daarnaast hebben we een 
bijdrage van Rabobank Peel Noord en het Oranje Fonds gekregen om deze klus 
te klaren. Uiteraard zijn we ook zelf met de pet door de straat gegaan”, lacht hij. 
“De jeu-de-boules baan heeft in de afgelopen jaren achterstallig onderhoud op-
gelopen en werd daardoor niet gebruikt. We hopen door onze actie dat iedereen 
elkaar weer buiten ontmoet. Dit is immers de plek om samen te komen in de 
buurt.” Martin Prinsen, buurtbewoner, merkt op: “Het is leuk om te merken dat 
veel bewoners hun spontane medewerking geven op zo’n dag.” Inderdaad: het 
ziet er weer gelikt uit.

Oud kruisbeeld ingezegend door pater Wester
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Burendag bij de aanleunwoningen van Franciscushof staat in het teken van de inzegening van 
het oude kruisbeeld door pater Arie Wester. Samen met het Sint Servatiusgilde en de buurt is er aandacht 
voor dit stukje cultureel erfgoed. 

“Dit kruisbeeld hoort niet op zolder”
Henny Bevers vertelt namens de buurt:“ Dit kruisbeeld heeft in Franciscushof gehangen in de tijd dat er 
een rouwkamer was. Daarna belandde het op zolder, maar dat is natuurlijk niet de plek. Het kruisbeeld 
hoort bij het cultureel erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Het  kan de herinnering aan de zusters die 
veel hebben gedaan voor Lieshout, levend houden. In ons wandelparkje, in de voormalige kloostertuin 
van de zusters, hebben we een mooi plekje vrijgemaakt tegen een muur voor het kruisbeeld. De mooie 
bloembak is door een aantal mannen gemetseld en de Dorpsraad heeft het gedenkplaatje geschonken.” 
Hierop staat de tekst: ‘ter herinnering aan de zusters van Schijndel die hier gewoond hebben van 1889 
-1980’  te lezen. Pater Wester vertelt de aanwezigen over de betekenis van het kruisbeeld, zegent het in 
en bedankt de initiatiefnemers. Daarna is het tijd is voor een kop koffie … 

Koffiemiddag bij Mariëngaarde
Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - In zorgcentrum Mariëngaarde werd tijdens de Burendag een koffie-
middag georganiseerd. “We hebben alle buren uitgenodigd die aan onze tuin gren-
zen. Iedereen mag hier in de hal een kop koffie komen drinken om kennis te maken 
met de bewoners van ons zorgcentrum. En zo leren de buren elkaar natuurlijk ook wat 
beter kennen,” vertelt locatiecoördinator van Mariëngaarde Gertie Hendriks. “Ik ben 
ook cateraar en activiteitenbegeleider bij Zonnetij en eigenlijk wilden we de Burendag 
iets groter aanpakken. Met een bewegingstuin. Maar dat is dit jaar nog niet gelukt. 
Maar wie weet, misschien groeit deze eerste Burendag met een tas koffie wel uit tot 
een heus buurtfeest met alle buren hier. Dat zou heel fijn en gezellig zijn.”

Hamburgers bij de Hagelkruisweg
Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - Uit de geluidboxen van het zelfgemaakte orgel van Frans 
Coppens klinken de mooie tonen van Andrea Bocelli’s Con te partiro. De 
avondzon zorgt ervoor dat het goed vertoeven is aan de Hagelkruisweg. Veel 
mensen uit de wijk zijn afgekomen op de hamburgers en het drinken. En 
’s avonds was er nog een spreekwoordentocht in de straat. “De buurt rond 
de Hagelkruisweg is uitgenodigd en de meeste mensen komen hier om 
gezellig samen te zijn. En die sociale cohesie hebben wijken in een dorp 
nodig,” aldus Frans Coppens. “Het gaat echt niet om die ene hamburg-
er meer of minder, maar gewoon om het samenzijn. Zo hebben de goede 
buurtcontacten hier al geleid tot mantelzorg door de hele straat voor onze 
zieke buurvrouw. Dat is volgens mij het echte idee achter Burendag.”
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Feest en sociale verantwoordelijkheid bij 
de Beekse Akkers
Redacteur: Martien van den Heuvel

Beek en Donk - Buurtvereniging De Beekse Akkers is ontstaan toen geëngageerde 
buurtbewoners mee begonnen te denken over de aanleg van de speeltuinen in de 
wijk. Nu telt de vereniging 170 leden. Die kwamen zaterdag samen op het ge-
meenschappelijke speelveld. “Er was een grote tent voor de muziek. 
Een springkussen voor de kinderen. 

En ’s avonds een barbecue en een feest. Maar we doen ook iets voor de gemeen-
schap. Zo werden de bruggetjes aan het Berkendijkje schoongemaakt. De ber-
men werden uitgekamd op zwerfvuil. En bij de Provinciale weg, waar je via het 
Berkendijkje de weg oversteekt, hingen de buurtbewoners een spandoek op om 
automobilisten erop te wijzen dat ze rekening moeten houden met de kinderen. De 
gemeente kan niet echt iets doen aan de Provinciale weg, maar zo hopen we toch 
dat het iets veiliger wordt,” zegt Mary Derks, bestuurslid van De Beekse Akkers.

‘Een dag in de speeltuin’ is thema Social Sofa 
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Buurtvereniging RCCH pakte op Burendag de 10e Social Sofa uit van Laarbeek. Het 
initiatief van buurtbewoners Yvonne van de Ven, Marianne Kastelijn, Ingerborg Penninx en José 
Somers voor het ‘benkske’ oogst waardering bij de buurtvereniging en wethouder Briels. 

Cupcakes naar Franciscushof
De ochtend staat in het teken van het versieren van honderdvijfentachtig cupcakes. Een klus die 
door een twintigtal buurtkinderen met plezier wordt opgepakt om de bewoners van Francis-
cushof en de aanleunwoningen te trakteren. Dat gaat erin als cake … 

Onthulling bankje
De kleurige Social Sofa wordt onthuld door buurtkinderen, wethouder Joan Briels en initiatief-
neemster Yvonne van de Ven. Zij vertelt: “Nadat de speeltuin ’t Renneveld’ opgeknapt was, 
vond ik dat het tijd werd voor een mooi bankje. Ik wist dat er nog één vergeven zou worden 
door de gemeente, dus dat betekende snel handelen. Alle buurtkinderen hebben hun hand op 
de bank kunnen maken en Anne van de Ven zorgde voor het ontwerp.” Maud Kastelijn (10), 
die menig steentje heeft bijgedragen, zegt: “Ik vond het gewoon leuk om steentjes te plakken 
en om te zien hoe het wordt.” Wethouder Briels waardeert het burgerinitiatief, bedankt de 
Dorpsraad van Lieshout en de Rabobank voor hun bijdrage. 

Insectenhotel en vogelhuisjes in de Wingerd
Redacteur: Martien van den Heuvel

Beek en Donk - De straat de Wingerd was zaterdag de hele dag afgesloten voor Burendag. Er was een mooie 
tent opgesteld. Om vier uur werd in het natuurgebied de Goorloop een heus insectenhotel geopend. Zeker 
de moeite van een bezoekje waard. “Daarnaast hebben we gesjoeld, lekker samen gebarbecued. De kinderen 
konden vogelhuisjes schilderen. Die worden, als ze vernist zijn, in de buurt opgehangen. Toen de kinderen aan 
het schilderen waren, was er een quiz voor de ouders. De prijzenpot bestond uit bloembollen. Die bollen zullen 
op hun beurt onze buurt weer wat opfleuren,” klinkt het bij de tevreden straatbewoners. 

“We hebben wat sponsorgeld 
gekregen van het Oranjefonds. 
Het geld dat overblijft, ge-
bruiken we ook voor wat knik-
kertegels hier in de buurt. Met 
blije kinderen in onze wijk blijft 
het hier levendig en gezellig. 
Zo verbroedert iedereen.“

BURENDAG 
Feest en sociale verantwoordelijkheid bij 
de Beekse Akkers
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Wat ik er van vind... 
..Ik doe al jaren aan 
vluchtelingenwerk..

Wat ik er van vind... 
..Ik doe al jaren aan 
vluchtelingenwerk..

ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar:

Marco 
Meulenbroeks

Marco van der Vleuten
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

SudokuVery hard

4 9 7 3

3 9 1 2 6 7

9 8 2 3

1 4

5 1 6 8

8 2 6 9 4 1

5 4 9 8

Puzzle #279334

More Puzzles:

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

Hollandse ovenschotel met broccoli 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 300 gr gehakt
• 300 gr broccoli 
• 450 gr aardappelschijfjes 

(gegaard)
• 2 eieren
• 3 tomaten
• 2 el rode pesto
• 1 rode ui
• 2 teen knoflook
• 200 ml yoghurt
• 50 gr geraspte kaas
• Olijfolie

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

ALPACA
BEERMARTER
BEVERRAT
CAVIA
CHIMPANSEE
DOODSHOOFDAAPJE
DWERGOTTER
EDELPAPEGAAI
GIER
GIRAFFE

HAGEDIS
HOND
HONINGBIJ
KAMEEL
KOMODOVARAAN
KONIJN
LAMA
LEEUW
LEGUAAN
LEPELAAR

NEUSHOORNLEGUAAN
OLIFANT
OOIEVAAR
SNEEUWUIL
SPRINGBOK
TORENVALK
VUURSALAMANDER
ZWARTVOETPINGUIN

...de razende reporter

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

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

Dierendag

Verwarm de oven op 200 graden. Maak de broccoli 
schoon en snijd in roosjes. Kook de broccoliroosjes 
3 minuten voor in een pan met kokend water. Doe 
dit ook 5 minuten met de aardappelschijfjes. Hak de 
ui en knoflook fijn en bak deze in een koekenpan in 
een beetje olijfolie. Voeg het gehakt toe en bak dit 
rul. Snijd de tomaten in blokjes en verwijder de 
zaadjes. Voeg de tomatenblokjes en de pesto toe 
aan het gehakt en breng op smaak met peper en 
zout. Vet een ovenschaal in in verdeel de aardap-
pelschijfjes over de bodem en bestrooi met peper 
en zout. Verdeel het gehaktmengsel erover en daar-
na de broccoli. Klop de eieren los met de yoghurt 
en giet over de ovenschaal. Bestrooi met kaas en 
bak 35 minuten in de oven. 

Brood wordt op verschillende momenten van de 
dag gegeten. Dé traditionele broodmomenten 
zijn nog steeds het ontbijt en de lunch. Maar 
brood heeft zich inmiddels een weg gebaand 
naar andere tijdstippen op de dag. Tussendoor 
wordt steeds vaker een boterham of een broodje 
gegeten om de trek te stillen. Brood is namelijk 
ook bijzonder geschikt als tussendoortje. Het is 
gemakkelijk te verkrijgen, eenvoudig te bereiden 
en het bevat meer goede voedingsstoffen en 
minder calorieën dan andere zoete of vette 

tussendoortjes en brood ‘vult’ lekker. Aangezien 
we nog niet aan de (door het Voedingscentrum) 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid komen, is 
brood ook de ideale basis voor een tussendoortje. 
Bij ‘t Verswarenhuys kunt u deze week (tot en 
met zaterdag) extra voordelig kennis maken 
met al wat lekker is van de broodafdeling. Kom 
gauw uw tas vullen 
met 40% korting! ‘t 
Verswarenhuys Eten 
van Vandaag!

MOOI GEZOND Brood is gezond!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

NEUSHOORNLEGUAA
N

ZWARTVOETPINGUIN DOODSHOOFDAAPJE

VUURSALAMANDER EDELPAPEGAAI KOMODOVARAAN
BEERMARTER CHIMPANSEE DWERGOTTER
HONINGBIJ SNEEUWUIL SPRINGBOK
TORENVALK BEVERRAT LEPELAAR
OOIEVAAR GIRAFFE HAGEDIS
LEGUAAN OLIFANT ALPACA
KAMEEL KONIJN CAVIA
LEEUW GIER HOND
LAMA
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Laarbeek krijgt nieuw inzamelsysteem voor afval

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Louis Dijkmans
Verhuur van garageboxen

Er wordt veel geprocedeerd bij 
de rechter en gediscussieerd met 
de belastingdienst over  de btw 
bij verhuur van garageboxen. 

De verhuur van een onroeren-
de zaak is – in beginsel – vrij-
gesteld van btw. Uitzondering 
hierop vormt o.a. de verhuur 
van parkeerruimte voor voertui-
gen. Deze uitzondering is veel-
al aanleiding tot discussie met 
de belastingdienst. De verhuur 
wordt namelijk vaak zonder btw 
gedaan. Hetgeen ook voordelig 
uitpakt als er aan particulieren 
wordt verhuurd. Terwijl de be-
lastingdienst met een beroep op 
de uitzondering vervolgens een 
naheffingsaanslag btw oplegt. 

Recent het heeft Hof echter be-
slist dat de verhuur van garage-
boxen vrijgesteld van btw kan 
zijn, als de garageboxen niet uit-
sluitend als parkeerruimte wor-
den gebruikt. Dat betekent dat 
de verhuur van garageboxen in 
de ene situatie is belast met btw 
en in de andere situatie vrijge-
steld van btw. 

Het is daarom eens te meer van 
fiscaal belang om in de huurover-
eenkomst duidelijk op te nemen 
welk gebruik is toegestaan. Het 
advies is bij verhuur van garage-
boxen om uw huurcontracten te 
controleren op het toegestane 
gebruik en de btw-gevolgen. 

Jeugdgemeenteraad ontwerpt en schildert voor een mooier Laarbeek

Laarbeek schoon dankzij ‘supervette’ prullenbakken

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

Beek en Donk – Omdat ze Laarbeek 
een beetje schoner willen maken én 
houden, bedacht de jeugdgemeen-
teraad een plan om extra prullen-
bakken te plaatsen in de gemeente. 
Maar dan wel prullenbakken die op-
vallen. Afgelopen maandag onthul-
de wethouder Frans van Zeeland de 
eerste felgekleurde, zelf ontworpen 
en door leden van de jeugdgemeen-
teraad geschilderde prullenbak op 
het terrein voor basisschool De Mul-
dershof.

Het ontwerp
Er zijn in totaal vier verschillende 
prullenbakken ontworpen, voor elke 
kern van Laarbeek eentje. Afgelo-

pen schooljaar hebben een aantal le-
den van de jeugdgemeenteraad een 
werkgroepje gevormd dat zich heeft 
beziggehouden met dit project. Stan, 
Lucas, Isze, Rosalie, Jesse, Luuk en 
Irene vroegen hun klasgenoten alle-
maal een ontwerp te maken voor een 
opvallende prullenbak. Daar werd 
gretig gehoor aan gegeven. Uit al 
die ontwerpen zijn de vier mooiste 
gekozen die als voorbeeld hebben 
gediend.

Samenwerken met een echte kunste-
naar
De afgelopen maanden zijn de le-
den van het werkgroepje een aan-
tal avonden bij elkaar geweest om 
samen te schilderen. Dit hoefden zij 
niet alleen te doen want behalve de 
trouwe hulp van een aantal ouders, 
ondersteunde kunstenaar Donny van 

den Wildenberg de leden daar waar 
nodig. “Ik heb ze alleen maar verf 
aangegeven hoor, de rest hebben 
de kunstenaars zelf gedaan”, aldus 
Donny, die zelf ook nieuwsgierig was 
naar het eindresultaat.

‘Hoe maken we Laarbeek mooi?’
“Dat is de vraag waarmee we be-
gonnen”, vertelt Isze, een van de 
wethouders van de jeugdgemeen-
teraad. “Omdat er overal zoveel 
afval maar ook hondenpoep ligt, 
bedachten we dit plan. Hopelijk 
gooien mensen hun afval nu in 
deze prullenbakken.” Wethouder 
Van Zeeland gaf de leden van de 
jeugdgemeenteraad een dik com-
pliment: “Ik ben er trots op dat 
de jeugdgemeenteraad op deze 
manier bijdraagt aan een schoner 
Laarbeek. Een heel groot, welver-

diend applaus voor jullie allemaal!” 
Ook Riny Gruijters, als ambtenaar 
verantwoordelijk voor de begelei-
ding van de jeugdgemeenteraad, 
werd bedankt door de wethouder 
evenals kunstenaar Donny van 
den Wildenberg.

Locaties
Na Beek en Donk worden ook de 
andere kernen voorzien van zo’n 
‘blitse’ prullenbak. Belangstellen-
den kunnen de prullenbakken in 
de loop van de komende weken 
gaan bewonderen in de Clovishof 
in Aarle-Rixtel, op het Oranjeplein 
in Mariahout of bij molen De Leest 
in de Molenstraat in Lieshout. Ze-
ker weten dat er vanaf nu op al 
deze plekken geen afval meer te 
vinden zal zijn op straat dankzij dit 
mooie initiatief! 

Kunstenaar Donny van den Wildenberg samen met het werkgroepje van de jeugdgemeenteraad, vlnr: Lucas, Stan, Isze, Irene en Rosalie 

Redacteur: Mariëlle de Beer

Beek en Donk – Nadat de wijk de Voor-
beemd het afgelopen halfjaar heeft 
proefgedraaid met een nieuwe vorm 
van afvalinzameling, heeft de gemeen-
te besloten vanaf 1 januari a.s. ook in 
de rest van Laarbeek over te gaan op 
een nieuw inzamelsysteem. Afgelopen 
dinsdag gaf wethouder Frans van Zee-
land, in het bijzijn van klankbordgroep 
de Voorbeemd, tekst en uitleg.

Afvalproef Voorbeemd 
“De gemeente Laarbeek heeft duur-
zaamheid hoog in het vaandel staan. 
Het aanbod van afval in Laarbeek is 
aan het veranderen. Daarom willen we 
naar een efficiëntere en betere wijze 
van inzameling, die zowel goedkoper is 
voor de inwoners als een beter rende-
ment geeft voor het milieu door beter 
te scheiden. Regionaal is afgesproken 
(SRE) dat we als gemeente in 2020 nog 
maar maximaal 15 % restafval mogen 
afvoeren. Als gemeente zijn we daarom 
in 2014 een zoektocht gestart naar een 
nieuw inzamelsysteem met als doel de 
hoeveelheid restafval te verminderen. In 
de Voorbeemd (ca. 600 huishoudens) is 
in april van dit jaar gestart met een af-
valproef. De klankbordgroep uit de wijk 
heeft een grote rol gespeeld. Wij werden 
als gemeente door de klankbordgroep 
heel goed op de hoogte gehouden van 
geluiden uit de buurt. Daar waar nodig, 

konden we tijdig ingrijpen en zaken ver-
beteren. Tijdens het afgelopen halfjaar 
kwamen er diverse geluiden uit de wijk. 
Toch kunnen we nu constateren dat de 
cohesie in de buurt wel degelijk positief 
is toegenomen. , aldus Van Zeeland.

Want ook al waren er weleens

negatieve geluiden; je komt 

dan in ieder geval met elkaar 

in contact”

De wijzigingen ten opzichte van de 
afvalinzameling in de rest van Laar-
beek bestonden uit het vervangen van 
de grijze container door een tariefzak 
(zgn. ‘rode’ zak à €1,- per stuk). Me-
taal en drankkartons mochten bij het 
plastic in de gratis (pmd-)zak en de 
bewoners van de wijk moesten hun 
afval deponeren op een van de 35 in-
zamelplaatsen waar kroonringen wer-
den aangebracht waar de diverse zak-
ken aan konden worden opgehangen. 
Ook werd de frequentie van ophalen 
gewijzigd; alle vier de soorten afval 
werden om de twee weken opgehaald 
in plaats van eens in de vier weken. 

Afvalproef is geslaagd
De proef in de Voorbeemd heeft veel 
opgeleverd. Er is maar liefst 85% min-

der restafval aangeboden dan voor de 
proef. De hoeveelheid plastic, drank-
pakken en metaal is meer dan ver-
dubbeld en ook de hoeveelheid gft is 
toegenomen. Door beter te scheiden, 
bespaarden huishoudens tijdens de 
proef €25,- op het restafval. Deze zo-
mer is een enquête gehouden in de 
Voorbeemd. Bijna iedereen blijkt en-
thousiast over de invoering van de 
pmd-zak (plastic, drankpakken en me-
taal). Twee derde van de inwoners van 
de Voorbeemd geeft aan terug te willen 
naar de grijze container in plaats van de 
rode zakken. De afvalproef in de Voor-
beemd loopt door tot 1 januari 2016.

Hoe zit het nou per 1 januari?
Het college is voornemens om vanaf 
januari de grijze container opnieuw 
in te voeren voor het restafval in de 
wijk de Voorbeemd (in plaats van 
de tariefzak/rode zak). Wel is de 
gemeente bezig te kijken naar een 
kleiner formaat container (80 liter 
in plaats van 140 liter). Vanaf janu-
ari wordt de wijk ook weer volledig 
gelijkgetrokken met de rest van Laar-
beek. 

Het college heeft inmiddels wel al 
besloten om in heel Laarbeek de 
‘pmd-zak’ in te voeren. Hoe een en 

ander er precies uit zal komen te zien, 
is nu nog onduidelijk. De komende 
maanden zal het college een beslis-
sing nemen over een nieuw inzamel-
systeem. De besparingen die behaald 
zijn in de Voorbeemd worden daarbij 
doorgerekend en vertaald in de afval-
stoffenheffing van 2016. Omdat de 
afvalstoffenheffing niet tussentijds 
kan worden verlaagd voor de Voor-
beemd, kreeg de klankbordgroep, 
tevens als gebaar van erkentelijkheid 
voor de prettige samenwerking, gis-
teren uit handen van de wethouder 
een cheque uitgereikt die volledig vrij 
besteed kan worden in de wijk.

 Vlnr. Theo van Gend, Jan Smits en Jaap Wijdenes van de klankbordgroep ontvangen de cheque uit handen van wethouder Van Zeeland
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DEZE WEEK: JAN-RENIER SWINKELS
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN

Jan-Renier Swinkels, getrouwd en vader van drie schatjes van kinderen, is als directievoorzitter 
van Bavaria altijd druk in de weer en daardoor niet zo vaak achter het fornuis te vinden. Als we 
hem vragen naar zijn favoriete gerecht, antwoordt hij overtuigend: konijnenbout gestoofd in – 
hoe kan het ook anders - Bavaria Bok Bier. 

Interview

1. Voorbereiding 1 dag voor serveren:
Doe de konijnenbouten en pruimen in een kom. Giet 
daar twee � essen Bavaria Bok Bier bij, zet deze kom 
vervolgens een nacht in de koeling. De volgende dag 
kun je aan de slag met het vervolg van dit recept.

2. Voorbereiding dag van serveren:
Verwarm de oven voor op 165 graden. Dep de 
konijnenbouten droog met keukenpapier en verhit 
de olie in een braadpan. Bestrooi de konijnenbouten 
met peper en zout en bak deze rondom bruin. Neem 
vervolgens de konijnenbouten uit de pan en fruit een 
uitje aan, voeg daar kno� ook en tijm aan toe. Doe 
vervolgens de konijnenbouten in de pan en bedek 
deze met het uienmengsel, zet het vuur laag. Breng 
het bokbier aan de kook en giet het bokbier op de 
konijnenbouten. Zet de pan met deksel gedurende 
60 minuten in de oven. Verhit olie in een andere pan. 
Meng een ui, de eieren en de geraspte aardappel-
en. Voeg vervolgens peper en zout toe. Verdeel het 
mengsel in vieren en bak deze vier aan beide zijden 
goudbruin. Plaats vervolgens de rösti in de oven op 
bakpapier en houd deze warm in de oven op 165 
graden. Haal de konijnenbouten uit de oven en con-
troleer het op gaarheid. Het vlees is gaar wanneer het 
los komt van het bot. Haal de konijnenbouten uit het 
vocht en breng het vocht opnieuw aan de kook. Voeg 
de ontbijtkoek, pruimen, tijm en een snu� e peper en 
zout toe. Plaats de bouten terug in de gebonden saus. 
Verhit olie in een wokpan en voeg witlof, peper en 
zout toe. Bak totdat de witlof knapperig is.

3.  Tip: Vervang de rÖsti eens door een puree van zoete 
aardappel.

BOODSCHAPPENLIJSTJE
Recept voor 4 personen:

4 konijnenbouten

± 15 zwarte pruimen zonder pit

2 gesnipperde uien

2 tenen knoflook grof gehakt

3 flessen Bavaria Bok Bier

2 takjes tijm geplukt

6 stronken witlof in repen gesneden

4 rauwe grote geschilde aardappels 

   fijn geraspt

3 eieren

6 plakken ontbijtkoek in kleine blokjes

Olijfolie

Peper en zout

Jan-Renier, is er in jouw drukke bestaan eigenlijk wel ooit tijd 
om te koken?
“Nou, om eerlijk te zijn, niet zo heel erg vaak. Maar op bijzon-
dere familiemomenten en bijvoorbeeld tijdens feestdagen, 
wanneer ik rustig de tijd ervoor kan nemen, vind ik het heerli-
jk om uitgebreid te koken. We hebben een grote woonkeuken 
thuis en ik vind het op en top genieten om daar dan met mijn 
gezin samen te zijn en lekker te eten. Uiteraard onder het gen-
ot van lekker bier uit de ‘thuis-tap’, wijn is op zulke momenten 
‘verboden’ zal ik maar zeggen.” 

Doe je dan ook zelf de boodschappen?
“Uhm…, ja maar dan wel met een brie� e in de hand dat mijn 
vrouw heeft geschreven. Ik sla dan keurig de boodschappen in 
die op het lijstje staan, maar ik kom ook vaak met een hoop an-
dere dingen thuis. Dat vindt mijn vrouw altijd erg leuk… Omdat 
ik het niet kan laten eventjes stil te staan bij het bierassorti-
ment duurt boodschappen doen bij mij altijd wat langer. Ob-
serveren welk bier mensen in hun winkelwagentje leggen en 
kijken hoe het bier in de schappen gepresenteerd wordt, dat 
hoort er nu eenmaal bij wanneer ik een bezoekje aan de super-
markt breng. Dit doe ik op vakantie ook heel graag; overal de 
supermarkt in om te ontdekken wat voor bieren er te koop zijn.” 

Dus het (bier)assortiment van Jumbo is jou welbekend…?
“Jazeker! Ik woon in Lieshout en we doen al onze boodschap-
pen bij Jumbo. Alle ingrediënten voor mijn favoriete gerecht 
zijn daar te verkrijgen, ideaal.”

Wat is er zo bijzonder aan Bavaria Bok Bier? 
“Bavaria Bok Bier is een prachtig seizoensproduct. Het kent 
een lange traditie. Bokbier heeft een hele krachtige, rijpe 
smaak. Wat is er nou mooier dan bier dat zich aanpast aan het 
seizoen? Ik zou iedereen aanraden eens bokbier te drinken. 
Het bokbierseizoen start in oktober en loopt door tot aan de 
kerst; tijd genoeg om de smaaksensatie van Bavaria Bok Bier 
te kunnen ervaren, thuis maar ook bijvoorbeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé.”

Waar en wanneer drink je zelf eigenlijk het liefst je (bok)bier?
“Ik houd van de herfst. Even op zondag met de hond het bos in 
en dan verkleumd thuiskomen waar de open haard voor een 
aangename sfeer en warmte zorgt. Zie je het voor je? En dan 
een lekker bokbier, dat hoort er helemaal bij. Dat is voor mij 
ultiem genieten. Maar niet alleen thuis, je zult me ook zeer re-
gelmatig aantre� en in het Bavaria Brouwerijcafé. Ik zeg maar 
zo; het juiste bier op het juiste moment!”

Recept

KONIJNENBOUT GESTOOFD IN BAVARIA BOK BIER 
Met zwarte pruimen, tijm, rösti en gebakken witlof

Bedankt en tot ziens bij 
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

HET GERECHT VAN DE MAAND OKTOBER BIJ HET BAVARIA BROUWERIJCAFÉ

ACTIE!Gerecht bereid? Maak een foto en post die op Facebook.com/bavariabrouwerijcafe en maak kans op dit gerecht voor 2 personen bij het Bavaria Brouwerijcafé!
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Maandag
Ben er niet zo kapot van, die 
maandagen. Toch moet ie elke 
week weer met z’n neus vooraan 
staan. Het is niet zo dat ik van 
jongs af aan al een hekel had aan 
maandagen. Die haat is met de 
jaren gegroeid. Haat mag ik het 
eigenlijk niet eens noemen. Had 
ie z’n plek afgestaan aan vrijdag, 
dan had ik ‘m alweer een stuk 
meer gemogen. Desalniettemin 
was de maandag van deze 
week een bijzonder geval. Vaak 
voelt de maandag al aan als 
een maandag. Maar deze week 
voelde ie écht als een maandag. 
We konden namelijk een totale 
maansverduistering bewonderen. 
Iets waar we pas weer over 18 
jaar getuige van mogen zijn. 
Wie ‘m wilde bewonderen moest 
alleen wel 
ontzettend 
veel over 
h e b b e n 

voor deze zeldzame supermaan; 
deze zou al om 4.48 uur optimaal 
te zien zijn. En laat dat nou net 
de hoofdreden zijn waarom Joey 
‘m liet schieten. Op normale 
maandagen heb ik al moeite om 
m’n ogen een werkdag open te 
houden. Laat staan door m’n 
nachtrust letterlijk door midden 
te breken. Dan krijg je enerzijds 
nachtrust, maar anderzijds ook 
nog eens de aller zwaarste 
maandag die je je maar kan 
wensen. Ik ben al niet zo’n 
ochtendmens. Brood smeren 
vind ik al teveel gevraagd. 
Binnen 30 minuten ontbijten is 
al helemaal een no-go. Daarom 
besloot ik om de supermaan 
maar met rust te laten. Toch 
keken mensen massaal op 
dat ultra vroege tijdstip naar 
de maansverduistering. Dat 
verklaart natuurlijk ook meteen 
waarom de maan zo rood werd. 
Is ie natuurlijk niet gewend. Dat 
in die vroege vroegte miljoenen 
mensen hem zo aan stonden 
te gapen. Enkele uren later zag 
ook ik de maan. Gewoon op 
het internet. Kortom, waar deze 
maandag voor die vroege vogels 
waarschijnlijk een zware dobber 
bleek, was het voor mij absoluut 
niet de zwaarste. Verre van…

Joey van der Leemputten

COLUMN

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

BLADBLAZERS 
VANAF € 249

www.josmartens.nl
Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

BLADBLAZERS

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

VANAF

HEGGENSCHAREN 
VANAF € 124

HEGGENSCHARENHEGGENSCHAREN

BLADBLAZERS

€ 124
HEGGENSCHAREN

BLADBLAZERS

HEGGENSCHAREN
VANAF € 124

ACCU

ACCU

ONTDEK NU DE STERKE
NAJA ARSAC T IES OP
ONZE TUINMACHINES

OOK TE BESTELLEN
VIA ONZE WEBSHOP!

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

“Ik wil gewoon de BMX-sport promoten”

Aarles BMX-talent bij televisieprogramma 
‘The Freestyle Games’ 

Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel - Skaters, free runners, 
breakdancers en BMX’ers: Nederland 
barst van de freestyle sporters. Op 
pleinen en in skateparken schitteren 
zij met hun trucs, maar op televisie zie 
je ze vrijwel nooit. Door het nieuwe 
BNN-programma ‘The Freestyle Games’ 
is hier verandering in gekomen. In ne-
gen afleveringen worden deelnemers 
uitgedaagd hun trucs te perfectioneren 
en om te vormen tot een optreden. Zij 
worden beoordeeld door vier deskundi-
ge juryleden. De uiteindelijke winnaar 
krijgt de titel ‘Beste Freestyle Sporter 
van Nederland’. BMX-er Tom van den 
Bogaard (19) uit Aarle-Rixtel, is na de 
vierde aflevering doorgedrongen tot de 
laatste twintig kandidaten.

Tom, hoe ben jij als Heikantse jongen 
in het BMX-wereldje terechtgekomen?
“In het laatste jaar van de basisschool 
mocht ik een keer op een BMX-fiets 
van een vriend zitten. Dat vond ik erg 
leuk. Ik kreeg toen een fiets met mijn 
verjaardag. Met een groepje van de 
Heikant ging ik oefenen in Aarle-Rixtel 
op de crossbaan en de miniramp.”

Hoe heb je al die moeilijke trucs 
geleerd?
“Ik keek veel naar de iets oudere jon-
gens die beter konden fietsen dan ik. 
Zij gaven mij ook tips. Dan dacht ik, dat 
trucje kan ik ook wel eens proberen. Ik 
oefende al gauw genoeg bijna iedere 
dag. Wat later ging ik ook fietsen in het 
040 BMX Park in Eindhoven. Daar leer-
de ik steeds meer mensen kennen. Je 
leert dan samen nieuwe trucjes.”

Jouw vorderingen bleven niet 
onopgemerkt?
“Dat klopt. Ik mocht in 2012 bij het 
team van Paul’s Boutique, later ook bij 
VANS Benelux en FOX Europe. Ik ging 
op steeds meer plaatsen rijden, ook wed-
strijden. In april werd ik zelfs uitgenodigd 
om in Tallinn (Estland) te komen rijden.”

En nu op televisie bij ‘The Freestyle 
Games’. Hoe kom je daar terecht?
“Ik kreeg van BNN een berichtje op Fa-
cebook. In het begin wist ik niet zo goed 
wat ik daar mee moest. Toen ik hoorde 
dat er veel meer deelnemers waren leek 
het me wel leuk om mee te doen.”

‘The Freestyle Games’ is een soort ta-
lentenshow voor verschillende onderde-
len van freestyle sport, zoals skate, BMX 
en free run, met uiteindelijk één win-
naar. Zijn deze takken van sport wel met 
elkaar te vergelijken en te beoordelen?

“Dat is inderdaad moeilijk. Je vergelijkt 
appels met peren. Mij gaat het niet 
om te winnen maar om te zorgen dat 
BMX op televisie komt zodat het be-
kend wordt bij het publiek. Veel men-
sen weten niet eens dat deze sporten 
bestaan. Over BMX wordt wel eens 
gedacht: dat zijn van die hangjongeren 
die op een te kleine fiets rondrijden.” 

Na het doorstaan van de voorrondes 
mocht je met zestig sporters door naar 
de televisieshow. Hoe ver ben je nu?
“Van deze zestig vielen er veertig af 
in de zogenaamde ‘Urban camp’. Ik 
zit nu bij de laatste twintig waarvan 
drie BMX’ers.”

Hoe gaat de show verder?
“Er komen nog vier afleveringen. 
Deze worden iedere maandagavond 
uitgezonden om 20.30 uur op NPO 
3. Begin oktober zijn er weer nieuwe 
opnames. Ik denk dat er wel publiek 
bij mag zijn. Op Facebook zal hier-
over wel informatie staan.”

Wat maakt BMX zo leuk?
“De vrijheid die je hebt. Er is geen goe-
de of slechte manier om het te doen. 
Je mag gewoon fietsen zoals je zelf 
wilt of vet vindt. Iedereen gunt elkaar 
alles en helpt elkaar. De sport bindt.”

Tom, vorige week ben je eerste en 
tweede geworden op een internatio-
nale wedstrijd in Den Haag. Binnen-
kort kom je uit in China. Wat is je 
uiteindelijke doel?
“Het liefst zou ik van mijn hobby mijn 
beroep maken. En natuurlijk gewoon 
plezier maken. Dat is de enige manier 
om beter te worden.” 

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Leden Scouting Lieshout-Mariahout 
vliegen over naar nieuwe speltak

Lieshout/Mariahout - Het jaarlijkse overvliegen 
van Scouting Lieshout-Mariahout stond vrijdag-
avond 25 september op het programma. Voor deze 
speciale gezamenlijke opkomst van de vier spel-
takken waren naast de leden ook ouders, broers, 
zussen, opa’s en oma’s en andere belangstellen-
den uitgenodigd. 

Bij aankomst was er voor koffie, ranja en cake ge-
zorgd. De jeugd vermaakte zich ondertussen in het 
speelbos, de klimtoren en kabelbaan. Op het terrein 
prijkte een heuse draaimolen die speciaal voor deze 
gelegenheid door de Explorers was gepionierd. 

Na de officiële opening van de opkomst, die werd 
verzorgd door de Bevers met hun openingslied en 
de Welpen met hun openingstekst, ontstaken de 
Scouts een groot kampvuur op een voor scouting 
traditionele wijze; dus zonder gebruik te maken van 
lucifers of aanstekers. Rond 19.30 uur werd de offi-
ciële overvlieg ceremonie gestart. Het ‘overvliegen’ 
is de jaarlijkse opkomst bij de scouting waarbij de 
leden, vanwege hun leeftijd, van speltak verande-
ren. Zij nemen hierbij ceremonieel afscheid van hun 
oude speltak en worden officieel verwelkomd door 
hun nieuwe. 

De Bevers, die nog dit jaar de leeftijd van 7 jaar 
bereiken, waren als eerste aan de beurt om over te 
vliegen naar de Welpen. Op een wit doek, beves-
tigd aan een wand in de grote ruimte van de Blok-
hut, lieten de Bevers met rode verf een hand-af-
druk achter. Daarna namen zij plaats in een rood 
houten vliegtuig en zo ‘vlogen’ zij over het terrein 
van Scouting Lieshout-Mariahout naar de draaimo-
len. Na enkele rondjes in de draaimolen werden de 
bevers opgevangen door de leiding van de Welpen 
en mochten zij hun oude rode Bever-blouse verrui-
len voor een nieuw groen Welpen-tenue.

Hierna was het tijd voor de Welpen, die de leef-
tijd van 11 jaar hadden bereikt, om over te vliegen 
naar de Scouts. Ook de Welpen lieten een handaf-
druk achter op het witte doek, maar nu in de kleur 
groen, waarna ook zij met behulp van het houten 
rode vliegtuig naar de draaimolen vlogen.  Na de 
draaimolen, aangedreven door de Explorers, wer-
den zij opgevangen door de leiding van de Scouts 
en werd hun groene Welpen blouse vervangen 
door het beige tenue behorende bij de Scouts. 

Als laatste waren de Scouts, die de leeftijd van 
15 jaar hadden bereikt, aan de beurt om over te 
vliegen naar de Explorers. Ook de Scouts volgden 
het verfritueel waarbij zij een gele handafdruk ach-
terlieten op het witte doek om vervolgens via hun 
zelfgebouwde draaimolen overgedragen te worden 
in de goede handen van hun begeleiding. 
Na afloop van de ceremonie kregen ook alle andere 
leden, leiding en bestuur de mogelijkheid om hun 
handafdruk op het witte doek te zetten.  Tezamen 
met de namen van alle leden vormde dit uiteinde-
lijk een mooi schilderij dat de grote ruimte van de 
blokhut verfraait. Buiten vermaakten de aanwezige 
leden en andere kinderen zich inmiddels prima met 
het schillen van appels. Deze werden, nadat ze be-
strooid waren met suiker en kaneel, tezamen met 
de, bijna traditioneel aanwezige marshmallows, ge-
roosterd  boven het kampvuur. 

Gedurende de opkomst werd door het bestuur aan 
de aanwezige ouders gevraagd om samen met hen 
na te denken over nieuwe leiding bij de Bevers. Het-
ty Prinsen heeft de afgelopen jaren met veel passie, 
creativiteit, en vakkundigheid de leiding gehad 
over de Bevers van Scouting Lieshout – Mariahout. 
Aan het begin van dit seizoen heeft Hetty echter 
aangegeven om, na 15 jaren van trouwe dienst, te 
stoppen als leidster. Bestuur en leiding van Scou-
ting Lieshout – Mariahout betreuren, maar hebben 
uiteraard begrip voor, haar besluit en hopen Hetty 
nog jaren op andere belangrijke functies binnen 
Scouting Lieshout – Mariahout in te kunnen zetten. 

Nadat de appels en marshmallows in de hongerige 
magen van de kinderen verdwenen waren werd de 
feestelijke opkomst, rond 20.30 uur afgesloten.

Agenda komende speciale activiteiten:
Zaterdag 10 oktober: 
Jungledag voor de Welpen van Scouting 
Lieshout – Mariahout.
Zaterdag 19 december: 
Gezamenlijke Kerstopkomst
Zaterdag 27 februari 2016: 
Gezamenlijke viering Baden-Powell dag

Bezoek ook hun Facebookpagina voor meer 
verslagen van activiteiten en foto’s van 
Scouting Lieshout – Mariahout.

De bevers van Scouting Lieshout – Mariahout voor het overvliegen, met links achter leidster Hetty Prinsen 

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

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

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

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

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

Beek en Donks Gemengd koor in Sint 
Servatiuskerk

Lieshout - Het Beek en Donks Gemengd Koor 
verzorgt ieder jaar in oktober een eucharistievie-
ring om de overleden koorleden te herdenken. 
Dit jaar is dat op zondag 4 oktober 9.30 uur in de 
Sint Servatiuskerk, Burgemeester van de Heuvel-
straat 1, in Lieshout.

Gezongen wordt de Ambrosiaanse Lofzang van E 
Gebhardt. Verder worden  onder andere  het O 
bone Jesu, Ave Maria en tot slot Die Ehre Gottes 
aus der Natur,  gezongen. De voorganger bij deze 
mis is Pater Arie Wester.

Het koor staat onder leiding van Arie Ketelaars en wordt op de piano begeleid door Jeannette Seijkens 
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Het is alweer een tijd geleden dat wij 
de caravan kregen van mijn schoon-
ouders, waarmee zij tot ze al ver in 
de tachtig waren, heel Europa heb-
ben afgestruind. In eerste instantie 
zag ik mezelf helemáál niet in dat 
oude barrel zitten, maar ik ben nou 
eenmaal niet altijd de baas in huis 
(knipoog)! Het leek mijn man gewé-
ldig. Er zou tenslotte áltijd nog een 
verwaaide bergklimmer in kunnen 
slapen. Dus gingen we de oldtimer in 
Brabant van zijn vaste plek ophalen 
en togen daarmee naar Spanje. We 
waren nog geen twee uur onderweg 
of we zaten als pensionados op een 
alleraardigst picknickplekje aan een 
zelfgezet kopje koffie. Klapstoeltjes 
uit, appeltaartje erbij. Ik was hele-
maal óm. Inmiddels heeft deze vin-
tagecaravan uit 1980 alweer heel 
wat kilometertjes gemaakt en prách-
tige vakantie-ervaringen met ons ge-
deeld. Meerdere malen per jaar strui-
nen wij als een stel nomaden door 
Spanje en blijven soms een maand 
(of langer) van huis. Zo hebben we 
de meest prachtige steden gezien, de 
mooiste (natuur-) gebieden bezocht, 
waardoor we “ons” land eigen heb-
ben kunnen maken. Soms scháámde 
ik me kapot voor die oude sleurhut, 
tot er steeds meer campinggasten 
kwamen vragen of we deze prách-
tige vintage misschien wilden ver-
kopen! Verkopen? Whaháááhhh… 

wie wil daar nou geld aan uitgeven! 
Daardoor begon ik de caravan wat 
meer te waarderen. Vooral omdat 
hij eigenlijk heel prachtig is… Zo 
kwamen wij een keer op een cam-
ping aan in Tarragona omdat het té 
ver was om in een ruk naar Lliber 
te rijden. Wij kregen een plek aan-
gewezen op tien meter van de zee-
lijn, maar de Duitse campinggasten 
die daar met super-de-luxe caravans 
bivakkeerden accepteerden ons niet 
als buren (waar haalden ze het gore 
lef vandaan)! Omdat het toch maar 
voor een nachtje was, schoven wij 
een stukje op. Maar daar wilden ze 
ons ook niet hebben staan. Omdat 
wij met een Spaans kenteken rijden, 
dachten deze Duitsers dat wij Span-
jaarden waren. Wij speelden het 
spelletje mee, communiceerden in 
het Spaans, plantten onze caravan 
neer, klapten de stoeltjes uit en ont-
kurkten een overheerlijke koele Rue-
da. Voor dit alles hadden wij geen 
vijf minuten nodig. Toen gebeurde 
er een natuurwonder. Het begon te 
regenen. Maakte ons niets uit, maar 
bij onze Duitse campingburen was 
Leiden in last; de voortent moest 
eraf, tuinset en BBQ naar binnen, de 
tv-schotel van het dak, het té groene 
nepgazon opgerold, zwembanden 
leeg laten lopen etc. etc. En dit, ter-
wijl wij al lang en breed lagen te sla-
pen. Tijdens het krieken van de dag 

haakten wij de caravan aan en wil-
den met stille trom vertrekken toen 
we hoorden: “Ach die arme Spani-
sche leute gehen wieder weg.” Een 
vragende blik bleek voldoende om 
contact met ze te krijgen. Een van 
de Duitsers wilde ook vertrekken. Hij 
moest tenslotte nog twee dagen rij-
den.  Waar onze reis naartoe ging? 
Maandag zeker weer full-speed wer-
ken? Whaháááhhh… werken! Wat 
hebben wij onderweg plezier gehad 
toen wij naar de Costa-Blanca reden 
in onze vintage.
Adios.  

Ik groet Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen. 
Anne Wittebol-Aarts
www.FincaErbalunga.com

Luchtpost

Vintage

spanje

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Caro van den BergJoke en Cor 50 jaar getrouwd! Sweet Sixteen 
Arlette gefeliciteerd met je 16e verjaardag

Van harte gefeliciteerd! van je vader, moeder en zussen

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?MOOI IN CONTACT

Jonge spontane vrolijke man van 67 
is op zoek naar een leuke vrouw om 
samen de tijd door te brengen. Brief 
onder nummer 0110 richten aan De 
MooiLaarbeekKrant, Heuvelplein 3, 
5741JH Beek en Donk

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

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

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop, mon-
tage, reparatie, renovatie. Bel of 
mail voor informatie 0413-476359, 
info@kluijtmanszonweringen.nl

LNB Pijntherapie: Deze revolutie op 
het gebied van pijnbestrijding ver-
lost u in een paar behandelingen 
blijvend van uw chronische pijn in 
hoofd nek schouder rug arm heup 
of knie! www.lnbpijntherapie-trois-
fontaine.nl. 06 - 24 95 05 54 Bakel

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Bied zich aan voor huishoudelijke hulp. 
Tel. 06-20486521

BEDANKT
De Toyota autosleutels, welke zijn 
gevonden op de Herendijk (Lieshout) 
zijn terug bij de eigenaar. Zij willen de 
vinder heel hartelijk danken. Er ligt een 
presentje klaar als u contact opneemt 
met tel. 0499-421398

GETUIGEN
Heeft er iemand donderdag 17-9 rond 
14.00 uur voor het Medisch Centrum 
gezien dat er een accu van mijn E-Bike 
werd verwijderd. Tel. 0492-461999 
.

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

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

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

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

Hazelnoten gevraagd voor mijn 
eekhoorns. Tel. 0492-462909

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek enkele Oma of Damesfi etsen 28”, 
mogen ook opknappers zijn. Mail naar 
giel.r@live.nl of bel 06-58842046. B.v.d.

OVERIG
Rommelmarkt zondag 4 oktober in 
Muziekcentrum ‘t Anker, pater vogel-
straat 39, Beek en Donk van 10-16u. 
Er zijn nog enkele kramen te huur, 
kraam huren of inl: 06-81135591 www.
vandersteenevenementen.nl

Grote snuffel/rommelmarkt in Veghel. 
In de HERTOGHOF Burg. de Kuijperlaan 
6, wordt zondag 4 oktober een grote 
echte ouderwetse snuffel/rommelmarkt 
gehouden. De markt vindt plaats in de 
binnentuin van de HERTOGHOF van 
10.00 tot 16.00 uur

TE HUUR
Te huur: woonruimte voor max. 
2 personen in het buitengebied 
van Boerdonk. Tel. 06-13768114

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

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

Scouting-uniform Aarle-Rixtel, met 
das, rood t-shirt (maat 164). €10,00. 
Nog veel Diddle spulletjes: kaasbladen, 
broodtrommel, placemat, prullenbakje, 
enz. Teab. Tel. 0492 382477

Te Koop Zibro kachel incl. 20 ltr.
brandstof €100,00. Tel. 0492-381330

Oma fi ets, 28 inch. €50,00. Tel. 
06-22347979

Mooie lederen oorfauteuil. Prijs nader 
overeen te komen. Tel. 0492-461926

Te Koop: zo goed als nieuwe koelkast. 
Tel. 06-20010065

VERLOREN
Kinder Flik Flak horloge, verloren bij 
gymzaal/buurthuis, Bernadetteschool 
Mariahout. Witte band met rode sluiting 
en witte uurwerk met een watermeloen-
motief. Contact: 06-51952154

OPEN HUIS 3 Okt

10.00 - 17.00 uur

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy

MELD UW ZOEKERTJE AAN VIA 
INFO@MOOILAARBEEK.NL
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Showroommodellen
Met kortingen tot 50%

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

LEZERSPODIUM
Zorg naar gemeenten: Meld uw ervaringen
Met deze oproep in De Mooi-
LaarbeekKrant van donderdag 
24 september 2015 nodigt de 
gemeente Laarbeek de inwoners 
uit mee doen aan het invullen 
van een vragenlijst via www.zorg-
naargemeenten.nl.

De gemeente wil graag weten of 
de gebruikers van de zorg tevre-
den zijn over het contact met de 
gemeente en over de uitkomst 
van de gesprekken met de ge-
meente. De reden om nu een 
enquête te houden onder de ge-
bruikers van de voorzieningen ligt 
voor de hand want sinds 1 januari 
2015 wordt er een groter beroep 
gedaan op de vrijwilligers en de 
mantelzorgers om elkaar te hel-
pen en te ondersteunen.

Het is belangrijk om te weten wat 
de gevolgen zijn van de verande-
ringen die door de overheid in de 
zorg zijn doorgevoerd. Met min-
der middelen moet de zorg een-
zelfde kwaliteit houden en moe-
ten mensen die het nodig hebben 
niet tussen de wal en het schip 
vallen. 

Voor een gemeente als Laarbeek 
is dit extra belangrijk om te we-
ten want de gemeente Laarbeek 
werkt in het verband van Peel 
6.1 samen met de Peelgemeen-
ten Asten, Deurne, Gemert-Ba-
kel, Helmond en Someren voor 
de uitvoering van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning en de 
Jeugdwet. De afstand tussen de 
inwoners en de gevolgen van de 
uitvoering van de wetten in Peel 
6.1 is daarmee groter geworden.

Het CDA Laarbeek staat voor 
een goed vrijwilligersbeleid en wil 
voorkomen dat de mantelzorgers 
te zwaar worden belast. In het 
subsidieprogramma 2016 -2019 
dat binnenkort door de gemeen-
teraad moet worden vastgesteld 
wordt het vrijwilligerswerk ont-
zien van ingrijpende bezuinigin-
gen. 

Het CDA Laarbeek heeft zich hier 
ook sterk voor gemaakt. Wij zijn 
benieuwd naar de reacties en de 
uitkomsten van de enquête en wij 
willen graag de vergelijking ma-
ken tussen de resultaten in onze 
gemeente en de Peelgemeenten 

van Peel 6.1. Wij kunnen de be-
langen van de inwoners alleen 
goed behartigen als we goed op 
de hoogte zijn en goed worden 
geïnformeerd over zaken die vrij-
willigers en mantelzorgers als be-
lemmerend ervaren bij hun werk. 
Doe mee en vul de vragenlijst in!

Martijn Spoorendonk,
Lid commissie Sociaal Domein 
namens CDA Laarbeek
  

SPECIALE PRIJS
EEN COMPLETE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR 

€ 299,00
DEZE BRIL VOLDOET AAN DE EISEN VAN 
DE ARBODIENST. BIJ AANKOOP VAN EEN 

COMPLETE VARILUX BRIL,
KRIJGT U DE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR 

€ 199,00
 * INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

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

Halloweentocht voor Laarbeekse 
jongeren
Laarbeek - Het is weer zo ver, op 7 no-
vember gaat de jaarlijkse Halloween-
tocht weer van start. Dit jaar wordt de 
tocht georganiseerd door Cendra uit 
Aarle-Rixtel.

Deze tocht is bedoeld voor tieners van 
10 tot en met 15 jaar uit alle kernen 
van Laarbeek. De tocht wordt gehou-
den in groepjes van 4 met een be-
geleider of groepjes van 8 met twee 
begeleiders. De eerste groep start om 
19.00 uur. Ben je niet bang? Geef 
je dan op voor 4 november bij jouw 
tienerwerk in je woonplaats, of via  
www.tienerwerklaarbeek.nl.

Yammas speelt ‘bubble’ voetbal
Mariahout – Yammas hield vrijdag 25 
september alweer de 2e activiteit van 
het nieuwe seizoen. Met maar liefst 
60 deelnemers hebben ze ‘Bubble 
voetbal’ gespeeld op het sportpark. 

Bubble Voetbal is vergelijkbaar met 
echt voetballen. Twee teams probe-
ren de bal in elkaars doel te werken. 
Doordat alle spelers in een grote Bub-
ble zitten kan je elkaar omverlopen, 
tegen de keeper van de andere partij 
opspringen of de spits van de tegen-
stander sandwichen, super toch!

Net als met echt voetbal is het de 
bedoeling om meer goals te maken 
dan de tegenpartij. Er komt   meer 
bij kijken dan een goede techniek of 
een groot tactisch inzicht. Een goede 
voetballer is dus niet per definitie een 
goede Bubble voetballer. Dus geschikt 
voor iedereen. 

Iedereen was na afloop van elke 
wedstrijd uitgeput, maar kwam met 
een grote glimlach uit de Bubble bal! 

Iedereen kon naar hartenlust tegen-
standers omver beuken, omver ge-
beukt worden, koprollen maken en 
nog meer gekke capriolen uithalen 
zonder dat het pijn deed. Ook muziek 
en drinken ontbrak niet die avond. 
Bubble voetbal was gegarandeerd 
een succesactiviteit. Voor foto’s zie 
www.yammas.nl. De volgende soos-
avond is vrijdag 9 oktober. Yammas 
be there!
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Lieshout – Jongetje vraagt aan opa: “Wat 
zijn dat voor bessen, opa?” Opa antwoordt: 
“Dat zijn zwarte bessen, jongen.” “Waarom 
zijn ze dan rood, opa?” Opa: “Omdat ze nog 
‘gruun’ zijn, jongen!” Met dit versje ver-
rast Mies van den Heuvel - Vinken (62) De 
MooiLaarbeekKrant , als ze vertelt over de 
Lieshoutse tante Annie van den Heuvel (1908-
1985). Annie zorgde voor de bessenpluk ach-
ter de boerderij van de familie. 

D’n Bogerd - de boomgaard
“’Annie, bos af!’ is een kreet die veel ‘Liessentse’ 
mensen, die nu tussen de vijfenzestig en zeven-
tig jaar zijn, zich vast herinneren”, vertelt Mies, 
al lachend. Mies is de vrouw van Jan van den 
Heuvel, die door ziekte helaas dit verhaal niet 
meer zelf kan vertellen. Tante Annie is zijn tan-
te en de jongste dochter van Antoon van den 
Heuvel (burgemeester van Lieshout van 1902 
tot 1932) en Cornelia van Hout. Mies heeft ge-
lukkig altijd goed opgelet als haar schoonvader 
Gérard, broer van tante Annie, over de familie 
vertelde. En zó kon het verhaal over de boom-
gaard (D’n Bogerd) met de zwarte, rode- en 
kruisbessen opgetekend worden. 

“Annie, bos af!”
Gérard van den Heuvel en zijn vrouw Anny 
den Biggelaar namen in 1950 hun intrek in 
de boerderij van de familie aan de Renstraat 
(nu Burgemeester van den Heuvelstraat) in 
Lieshout. Achter deze boerderij was voldoende 
grond voor asperge- en fruitteelt: appels, peren, 
kersen en bessen. En over de bessen had tan-
te Annie de supervisie als Gérard het druk had. 
“Dat betekende dat de kinderen van de 

Mariabasisschool, die hiertegenover stond, na 
schooltijd hier een zakcentje konden bijver-
dienen. En dat gold ook voor de jongens van 
de Jozefschool. De kreet ‘Annie, bos af!’ klonk 
als de kinderen hun emmer of mandje vol ge-
zocht hadden 
met bessen.” 
Hoeveel de 
kinderen pre-
cies verdien-
den, en of dat 
per kilo ging, 
is bij Mies niet 
bekend maar 
maakt haar 
natuurlijk wel 
nieuwsgierig. 
Dus wie dát 
nog weet, mag 
het zeggen. 

Precisiewerk 
“Het bessen-
plukken was 
een enorm precisiewerkje”, vertelt Mies. “Niet 
iedereen kon dat. Je had daar een soort behen-
digheid voor nodig om de struik op de juiste 
plek te knakken. Er mocht absoluut geen kapot 
besje tussen zitten, want dat betekende dat er 
sap ontsnapte en de hele boel kleverig werd. 
Kapotte bessen betekende zelfs dat je weer op-
nieuw kon beginnen … De bessen werden door 
tante Annie in stapelbare platte kistjes van der-
tig bij vijftig centimeter gedaan die vervolgens 
naar de groente- en fruitveiling in Eindhoven 
werden gebracht om verkocht te worden.” Een 
stukje geschiedenis en een mooi verhaal: Ook 
door het besef dat op de plek waar vroeger de 
kreet: ‘Annie, bos af’ klonk, nu de kreten van 
sporters en supporters galmen in sporthal ‘De 
Klumper’…

bEsSenPlUk IN D’N bOgErdbEsSenPlUk IN D’N bOgErdbEsSenPlUk IN D’N bOgErd
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Beek en Donk - De Helmondse schil-
der Evert Slegers staat vooral bekend 
vanwege zijn stille, mensloze win-
terlandschappen, droombeelden van 
het oude Brabantse land. Hij leek 
zich daarbij verre te houden van de 
abstractie.  Maar de bezoeker die nu 
door Het Oude Raadhuis in Beek en 
Donk dwaalt, ziet veelal abstracte 
werken. 

De nieuwe werken van Evert Slegers 
vragen om aandacht, niet op een op-
dringerige manier maar eerder op een 
bescheiden wijze. Ze hebben iets te 
zeggen. Niet met woorden maar met 
hun indringende sfeer zijn het allemaal 
getuigen van stil schilderplezier, van 
rust, van evenwicht en van innerlijke 
vrede. Het zijn gefluisterde gedichten 
over een wereld, ver weg van de da-
gelijkse wereld van onrust, geweld en 
ellende. 

Is de Helmondse schilder daarmee 
veranderd? Nee, want in zijn sneeuw-
landschappen legde hij dezelfde sfeer. 
Nu heeft hij zijn Brabantse droomwe-
reld verlaten en is aangeland in een 
nieuwe, universele droomwereld. Dat 
is een wereld met ongekende moge-
lijkheden. 

Naast abstracte werken laat Evert Sle-
gers een selectie van zijn oudere werk 
zien. De bezoeker kan tevens het boek 
‘Evert Slegers, stilte in verf’(geschreven 
door dr. Ger Jacobs) inzien en kopen.

De tentoonstelling is van 3 tot 25 
oktober elke zaterdag en zondag te 

bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur 
in ’t Oude Raadhuis, Heuvelplein 8 
te Beek en Donk. 

Kijk ook op www.oudraadhuis.nl of 
bezoek de Facebookpagina: T Oude 
Raadhuis (Beek en Donk).

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

Meer comfort. 
Minder energie.

Zorgeloos genieten van warmte en warm water.
Met de nieuwste technologie van Nefi t haalt u het beste in huis. 

Door de slimme combinaties van Nefi t bespaart u op 
uw energiekosten en tot eind 2015 ontvang u ook nog eens 

€ 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de voorwaarden.

www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43
Lid van:

Koop 
vóór 10 oktober 
een Nefi t ketel 

en maak
kans op een  

vakantiepark-
arrangement!*

Wegens succes 
verlengd:

Profi teer nu

direct 5 keer! 

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

UITNODIGING
Is het moeilijk om een eigen onderneming te starten? Moet ik een 
business plan schrijven? Is een BV voor mij interessant? Welke omzet 
moet ik behalen om van te leven? Hoeveel belasting moet ik gaan 
betalen? Welke verzekeringen moet ik regelen, en wat is hier voor 
nodig? Welke ondernemersfaciliteiten en subsidies zijn er? Wat zijn de 
valkuilen waar ik op moet letten? En bij wie moet ik zijn voor advies?

Kortom voldoende vragen voor 
u als toekomstig ondernemer 
waarover wij graag met u van 
gedachten wisselen. Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs  
organiseert hiervoor de volgende 
bijeenkomst, zet deze datum vast 
in uw agenda:

Wanneer: woensdag 7 oktober 
Waar:  Café Thuis, 
 Heuvelplein 6  
 Beek en Donk

Het programma ziet er als volgt uit: 
19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘Startersavond’

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd 
door Ton van de Sande RA. 
Ton is vennoot bij Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs 
en in het verleden heeft hij 12 
jaar als Rijksaccountant bij de 
Belastingdienst gewerkt. 

Deelname is kosteloos en 
u kunt zich aanmelden via 
het contactformulier op de 
website of een mail sturen naar  
info@lindeboomaccountants.nl. 

Er is beperkt plaats, dus meld u 
op tijd aan. Als u al ondernemer 
bent, dan bent u uiteraard ook 
van harte welkom.

STARTERSAVOND

Vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker

Expositie Evert Slegers in ’t Oude Raadhuis

Evert Slegers

Beek en Donk - In Muziekcentrum ‘t 
Anker in Beek en Donk wordt door Har-
monie Oefening & Uitspanning op zon-
dag 4 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt gehouden. 

Op deze vlooienmarkt kunnen particu-
lieren een kraam huren voor de verkoop 
van tweedehandse spullen. Bezoekers 
vinden er kramen met kleding, snuisterij-
en, boeken, elektrische apparatuur, cd’s, 
platen, speelgoed en nog veel meer.

Wilt u eindelijk van spullen af ko-
men die u zonde vindt om weg te 
gooien, huur een kraam. Op zoek 
naar iets moois, leuks aparts of mist 
u nog een item in uw collectie kom 
dan op zondag 4 oktober even 
langs in Muziekcentrum ‘t Anker en 
snuffel gezellig rond tussen de kra-
men en wie weet vindt u iets leuks 
voor in huis of tuin. Gewoon binnen 
lopen en genieten van een kopje 
koffie of een drankje kan natuur-

lijk ook. De toegangsprijs bedraagt 
€1,50 p.p. voor kinderen t/m 12 
jaar is de toegang gratis.

U vindt Muziekcentrum ‘t Anker 
aan de Pater Vogelsstraat 39 in Beek 
en Donk. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid in de directe omgeving 
(Heuvelplein). Voor informatie/
boekingen kijk op www.oenu.nl, 
www.vandersteenevenementen.nl 
of bel 06–81135591.

Carnavalsprogramma Ganzegat 
seizoen 2015/2016

Aarle-Rixtel - De 11e maand is al 
weer in zicht en dat betekent voor 
de stichting organisatie carnaval 
Ganzegat de start van een nieuw 
seizoen.

Carnavalsprogramma 
8 november Jeugdprinsenbal bij de 
Vrienden, 14 november Prinsonthul-
ling bij de Couwenbergh, 19 decem-
ber Prinsenreceptie in de Dreef, 23 
januari Seniorenmiddag in de Dreef 
en 1e Ganzekwekavond, 30 januari 
2e Ganzekwekavond en 6 tot en met 
9 februari Carnaval in Ganzegat.

Wie wordt prins van Ganzegat 2016?
Op 14 november nemen ze op het 
bordes van de Couwenbergh af-
scheid van prins Cellus den Uurste en 
prinses Ingrid. Zij hebben het afge-
lopen jaar op enthousiaste wijze de 
carnavalskar getrokken. De komen-
de weken worden er in de diverse 
media weer hints gegeven over wie 
de nieuwe prins van Ganzegat gaat 
worden.

De eerste drie hints: 
1. Tis Unne Jonge, 2. Hij heeft een 
hutje in Ale, 3. Viert graag carnaval.

Onthoud deze hints goed, het kan 
van pas komen bij het prinsraden, 
waarbij voor elke ganzekwekavond 
een VIP-arrangement voor 2 perso-
nen gewonnen kan worden. Het eer-
ste tipje van de sluier is opgelicht, het 
raden kan beginnen.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151
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2theloo

Als u eens in Antwerpen bent en 
over de Meir kuiert, loont het zeker 
de moeite om de gerenoveerde 
Stadsfeestzaal eens te bezoeken. U 
zult er geen spijt van krijgen. Zeker 
als tijdens uw bezoek de natuur 
roept. Dan kunt u daar op een voor 
mij overdreven luxueuze manier 
naar 2theloo. Daar kunt u in een 
oase van rust met een heuse shop, 
tierelantijntjes, kortingvouchers en 
geurkaarsen de bruine beer uitlaten, 
de onderrug snuiten, het potjeslatijn 
leren, het mestoverschot bevorderen 
of even het leven anaalyseren. Want 
daar gaat het om, 2theloo is een 
mooie manier om te zeggen dat 
je naar de wc gaat. 2theloo is een 
Engels cijferwoord dat ‘to the loo’ 
betekent, in het Nederlands dus ‘naar 
de wc’. Cijferwoorden bestaan in 
het Nederlands ook. Je kunt ze ook 
zelf maken. Een bekend cijferwoord 
is het televisieprogramma W817 
(wacht eens even). Maar ook 4711 
voor Keuls water, eau de cologne. 
Dat is het huisnummer van de eerste 
fabriek van het welriekende goedje. 
Het woord ‘loo’ is een deftig Engels 
woord om de wc aan te duiden. 
De herkomst van dat woord is 
niet helemaal duidelijk, het 
zou kunnen komen van 
de spreuk ‘gardyloo’ 
die ze in Amerika 
gebruikten in de 
18de eeuw als ze 
de po door het 
raam leegden. 
Gardyloo zou 
een verengel-
sing zijn van 
‘garde l’eau’. 
Dat is dan weer 
Frans voor ‘pas op 
het water’. In het 
Nederlands werd het 
woord loo vroeger 
ook wel gebruikt, in 

de betekenis van open plek in een 
bos. Dat woord komt nu nog steeds 
terug in sommige plaatsnamen, zoals 
Mierlo. En in een bos doen heel veel 
dieren en organismen hun gevoeg. 
En mensen misschien soms ook wel, 
als de nood heel hoog is. En zo is de 
cirkel rond. Van in een bos, tot op 
een po die door het raam geleegd 
werd, tot in de Stadsfeestzaal aan de 
duurste winkelstraat van België, de 
mens is heel creatief op het gebied 
van ontlasting. En dankzij mijn bezoek 
aan 2theloo heb ik nu het genoegen 
uw tijd te stelen door u een column 
te laten lezen. Hopelijk vond u het 
aangenaam. Wie weet, misschien had 
u de MooiLaarbeekKrant wel ter hand 
toen u in het kleinste kamertje zat. 
Maar hoe dan ook, als u dus ooit in 
de gelegenheid bent om bij 2theloo 
even ‘Patrick Kluivert uit de selectie 
te zetten’, zeker niet nalaten. Ook 
al vind ik het persoonlijk een beetje 
overdreven met al die poespas. Het is 
tenslotte maar gewoon even naar de 
wc. En daar komt bij, als Brabander 
zeg ik toch veel liever houdoe dan 

toedeloe.
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Enkele tientallen be-
woners en bezoekers van Mariën-
gaarde konden donderdagmiddag 
24 september genieten van een 
hartverwarmend optreden van ‘Op 
zoek naar Johan’. Deze Gemertse 
band presenteerde een maand gele-
den een nummer dat gaat over het 
leven van mensen met dementie. 
Bewoonster van Mariëngaarde, Toos 
Vereijken, was hierbij de inspiratie-
bron voor zanger Martijn Kuijten. Zij 
was deze middag eregast.

De eerste kennismaking
Martijn Kuijten zag Toos voor het 
eerst bij een optreden van Dommel-
volk: “Tussen de liedjes door tuurde 
zij voor zich uit. Als de muziek begon, 
leefde ze helemaal op. In de pauze 
hoorde ik van haar man Berry dat 
ze dementerend is. Ik vond het heel 
mooi om te zien dat iemand met de-
mentie nog zo kon genieten van mu-
ziek. Toen heb ik wat aantekeningen 
gemaakt op bierviltjes, de tekst van 
‘Als de muziek begint’ was zo klaar.”

“Hoe beter de muziek 

binnenkomt, hoe beter de 

zorg die dag verloopt”

Omdat Toos zo positief reageert op 
muziek, wordt dit middel ook ingezet 
door woonzorgcentrum Mariëngaar-
de. “Je communiceert met haar door 
middel van muziek”, legt eerste ver-
pleegkundige Franca Knapen uit: “’s 
Morgens begin ik met het aanzetten 
van de cassetterecorder. Daar staat 
voor Toos vertrouwde muziek op. 
Hoe beter deze muziek binnenkomt, 
hoe beter de zorg die dag verloopt.”

Hoofdrolspelers in een videoclip
Door Berry en Toos Vereijken kwam 
Mariëngaarde in contact met ‘Op 
zoek naar Johan’. “De band wilde 
graag een videoclip maken met onze 
bewoners bij hun nummer over de-
mentie”, vertelt de verpleegkundige: 
“Zo konden zij laten zien hoe men-
sen met dementie zich inleven in de 
muziek.” Na veel positieve reacties 
en toestemming van familie werd de 
clip, waarbij de bewoners met een 
koptelefoon zichtbaar genieten van 
het nummer, in het woonzorgcentrum 
opgenomen.

Als dank voor deze bereidwilligheid 
wilde zanger Martijn Kuijten afgelo-
pen donderdag, in de met partyten-
ten afgeschermde tuin van Mariën-
gaarde, een tegenprestatie leveren: 

“Omdat jullie zoveel moeite voor 
ons gedaan hebben, willen we graag 
voor jullie spelen. Hebben jullie er zin 
in?” “Jazeker”, roept een van de be-
woners vanuit zijn rolstoel. Dan zet 
de band ‘Als de muziek begint’ in. 
Toos zit als eregast in haar rolstoel 
vooraan. Als zij haar nummer hoort, 
verandert haar zorgelijke blik meteen 
in een stralende lach. Ze zwaait met 
haar handen en wiegt met de muziek 
mee. Ook de overige cliënten reage-

ren - de ene wat meer ingetogen dan 
de ander - op de muziek. Sommige 
tikken met hun voet, klappen mee, of 
krijgen een glimlach op hun gezicht. 
Na dit eerste nummer, gevolgd door 
een groot applaus, richt zanger Mar-
tijn Kuijten zich tot Toos: “Deze was 
speciaal voor jou.”

“Het is echt ons nummer“

Het liedje van Toos en Berry
Toos’ echtgenoot Berry is erg blij met 
het lied: “Het is echt ons nummer. Ik 
vind het heel bijzonder dat Martijn 
zo herkenbaar weergeeft hoe Toos 
is terwijl hij haar nog nooit had ge-
zien.” Na het derde nummer vraagt 
hij Toos ten dans. Berry helpt haar 
uit haar rolstoel en al snel zwiert het 
paar rond. Dit is voor een zichtbaar 
genietende zanger Martijn schijnbaar 

geen alledaags schouwspel: “Wat 
mooi! Meestal hebben we een meer 
navel starend publiek.” Ook echtge-
noot Berry geniet met volle teugen: 
“Ik vind het super. Normaal gespro-
ken is Toos vooral in zichzelf gekeerd. 
Muziek is tegenwoordig de enige 
manier waarop ik contact met haar 
kan krijgen. Ik wil dan ook alle men-
sen bedanken die deze fijne middag 
mogelijk hebben gemaakt.”

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

MEYER

MEYER

OLYMP

BAILEYS

MAC

BLUE FIELDS

RESET

ALAN RED

TWINLIFE

PETROL

CARTER & DAVIS

NEW STAR

BLUE SEVEN

DRAGSTER

Toos en Berry Vereijken genieten zichtbaar

De band ‘Op zoek naar Johan’

4 oktober Dierendag
vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober
op al je aankopen

Dobbelen voor je
Dierendag korting
Niet geldig op Grootverpakkingen en lopende acties

Koppelstraat 66

“Toos was mijn inspiratiebron”

Intiem optreden ‘Op zoek naar Johan’ bij Mariëngaarde’
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Alléén op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

janlinders.nlActies geldig op vrijdag 2 
en zaterdag 3 oktober 2015

Unox soep in blik 
800 ml
1.59-1.64

OP=OP

Verse mosselen
bak 1 of 2 kilo
5.89-7.89

OP=OP

= 2.95 of 3.95 per stuk

50%
KORTING

OP=OP

EXTRAEXTRAEXTRA

WEEKEND

OP=OPOP=OP

ACTIES
WEEKEND
EXTRA

ACTIES

1+1
GRATIS
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Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Jaarlijks houdt 
hobbygroep Howeko een open 
dag aan het begin van het nieuwe 
seizoen, zo ook dit jaar. Afgelopen 
zondag kon iedereen een kijkje 
nemen en heel veel moois bewon-
deren, zelf aan de slag gaan of 
lekker even sporten. 

Een gezellige drukte
Op een zonovergoten zondag is 
het gezellig druk in het ruime ge-
bouw van Howeko aan het Wet-
houder Heinsbergenplein. Bij bin-
nenkomst gaat het linksaf naar 
de afdeling houtbewerking. Het is 
hier te gevaarlijk om machines in 
actie te zien want de bijbehoren-
de veiligheidsvoorschriften laten 
dat niet toe. Het is er echter goed 
druk, want er staan veel werken 
tentoongesteld, die door bezoe-
kers zijn vervaardigd. Iedereen die 
wil, kan hier van hout wat komen 

maken. Deskundige vrijwilligers 
staan klaar met raad en daad en 
begeleiden je als het werken met 
machines nog niet zo snel lukt. De 
meest uiteenlopende werkstukken 
zijn er te zien. Blikvanger is het al 
enkele jaren oude kasteel van Bart 
Jansen, dat nog steeds mensen 
stimuleert om eens na te denken 
over een nieuwe tijdsbesteding. 
Veel houten beeldjes, figuratief of 
non-figuratief staan op een gro-
te tafel, het ene nog mooier en 
gladder afgewerkt dan het andere. 
“Kijk”, zegt Bart, “dit lijkt wel op 
een zwarte houtsoort, maar het 
is gewoon blank esdoorn, maar 
zwart geverfd.” Op een afstand 
had uw redacteur het aangezien 
voor een beeldje uit Zwitsers hard-
steen, maar schijn bedriegt! 

Uitbreiding ovencapaciteit
In een andere ruimte is een aantal 
mensen bezig met andere bezig-
heden, zoals schilderen, mozaïek, 
pitrietvlechten, boetseren en kera-

miek. Bij deze laatste bezigheden 
is een oven nodig om de werk-
stukken in te bakken. Nieuwere 
technieken maken het nodig dat 
er grotere werkstukken komen, 
die qua ruimte eisen stellen aan de 
oven”, vertelt Tonny van de Graft, 
“maar ook de temperatuur van de 
bestaande oven is te laag.” We 
willen daarom ovenruimte uitbrei-
den. 

“Het is belangrijk dat Howeko er 
mooi uitziet, van binnen, maar ook 

van buiten”

Het ‘hok’, waar hij nu staat, wordt 
erg heet. Een ruimte aan de bui-
tenkant van het gebouw zou na-
tuurlijk uit het oogpunt van ruim-
te, maar vooral van veiligheid, de 

voorkeur hebben. Temeer omdat 
er in het gebouw ook veel mensen 
werken met een beperking, is het 
belangrijk zaken voor 100% goed 
te regelen. Op dit moment wordt 
samen met de brandweer gezocht 
naar een oplossing.”

Sporten bij Howeko
Een redelijk onbekende activiteit 
van Howeko is het aanbieden van 

sportlessen, voornamelijk tafelten-
nis. Dit gebeurt in de tennishal, die 
overdag voor een gedeelte door 
Howeko wordt bezet en waar kan 
worden gesport onder het toe-

ziend oog van – sportieve- vrijwilli-
gers. Veel van de mensen, die van 
deze mogelijkheid gebruik maken 
zijn oud-Spartanen en senioren 
van de tafeltennisvereniging, die 
het sporten niet kunnen missen. 
Ondertussen schildert Susy door 
aan het grote schilderij dat een stel 
hangsloten voorstelt aan de Pon-
te Milvio, bijgenaamd ‘de roman-
tische brug’ in Rome. Riky werkt 
door aan haar pitrietwerkstuk, 
dat gestaag vordert. Tonny toont 
overal belangstelling maar is nog 
op zoek naar een tuinman voor de 
mooie tuin. “Het is belangrijk, dat 
Howeko er mooi uitziet”, besluit 
hij, “van binnen, maar ook van 
buiten.” 

Open dag Howeko bruist van de activiteiten

Bedrijf:  Meulensteen Electro
Eigenaar:  Bart Meulensteen
Locatie:  Koppelstraat 60, 
 Beek en Donk

Redacteur: Louke Kreemers

Het is de afgelopen twee weken 
even zoeken geweest naar de 
winkel van Nico Meulensteen. Er 
werd druk verbouwd in het be-
kende pand aan de Koppelstraat 
nummer zestig. Hoogtijd voor 
de MooiLaarbeekKrant om op 
de koffie te gaan bij de familie 
Meulensteen. 

Hoelang zit jullie bedrijf al in Beek 
en Donk? 
“Uhm eens even kijken, sinds 
1961 geloof ik’’, vertelt Bart. “Ja, 
we zijn vanuit Heeswijk-Dinther 
naar hier gekomen in ‘61”, beves-
tigt Sjan Meulensteen, moeder van 
Bart en nog steeds werkzaam in de 
winkel. “Het bedrijf is een echt 
familiebedrijf’’, vertelt Bart. “Het 
is opgericht door mijn vader, Nico 
Meulensteen, samen met mijn 
opa. In 1994 ben ik bij het bedrijf 
gegaan. Toen mijn vader in 1996 
overleed, heb ik de zaak overge-
nomen. En Esther is er zo’n tien 
jaar geleden bij gekomen. In 1980 
en 1995 is de winkel ook een keer 
verbouwd. Het werd dus tijd voor 
een nieuw look.’’ 

Volgend jaar zit jullie bedrijf al 55 
jaar in Beek en Donk, wat is de 
kracht van jullie winkel?
“Onze eigen service en repara-
tiedienst”, stelt Bart vast. “We 

berekenen geen voorrijkosten, in-
stalleren de apparaten en leggen 
het aan de klanten uit. Ik ben ook 
altijd voor de klanten bereikbaar. 
Al bellen ze me honderd keer om 
iets uit te leggen, dan leg ik het 
met plezier honderd keer uit, maar 
ze zullen het snappen. Sjan en ik 
runnen de winkel en Bart doet 
vooral de installaties en werkt dus 
buiten de winkel”, vertelt Esther. 
“Hij doet voornamelijk installaties 
bij nieuwbouwhuizen en helpt bij 
stroomstoringen. Zo zijn we met 
z’n drieën een heel sterk team.”

Jullie zijn nu de winkel druk aan 
het verbouwen, wat gaat er alle-
maal veranderen?
“Het assortiment wordt uitgebreid 
met diverse merken”, legt Bart uit 
“waaronder Philips, Whirlpool, 
Sonos, Samsung en Parasonic. 
Daarnaast krijgt de winkel gewoon 
een soort facelift. We moeten toch 
bij de tijd blijven. Zo komen er ook 
wat meer draadloze producten. De 
techniek is de afgelopen twintig 
jaar enorm veranderd en als we 
klaar zijn met verbouwen zijn we 
weer helemaal bij.” Esther vult 
aan: “De winkel was gewoon wat 
verouderd”, vertelt Esther. 

Wanneer kunnen belangstellen-
den de nieuwe winkel komen be-
zichtigen?
“Aankomende zaterdag 3 okto-
ber gaan we weer open”, vertelt 
Bart. “We lanceren dan ook onze 
nieuwe website. Die is de afgelo-
pen tijd gemaakt. Dus niet alleen 
de winkel maar het hele concept 

heeft een facelift gekregen. Op 
zaterdag hebben we ook diverse 
openingsaanbiedingen. Dus we 
nodigen iedereen uit om naar onze 
nieuwe winkel te komen kijken.”
Nico Meulensteen is geves-
tigd in Beek en Donk aan de 
Koppelstraat 60. Voor meer infor-
matie kijkt u op de website www.

meulensteen-electro.nl of belt 
u naar telefoonnummer 0492-
461502. 

De familie Meulensteen heet u van 
harte welkom in hun vernieuwde 
winkel vanaf zaterdag 3 oktober.

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

OP DE KOFFIE BIJ...  NICO MEULENSTEEN
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

2 OKTOBER

3 OKTOBER

HEUVELPLEIN 
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN 
MEER INFORMATIE:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

SPONSOREN OKTOBERFEST 2015

Mooi UIT in Laarbeek

ZO 04 OKT open Laarbeekse jamsessie
cafe geopend 15:00 uur | aanvang 16:00 uur
een heerlijk dagje live-muziek! | gratis entree

ZA 10 OKTDave & Dave Ranking open
start van hét laarbeeks dartstoernooi
inschrijven vanaf 19:00 uur   | €6,- incl. 1 consumptie

vr 16 okt TOF! HALLOWEEN EDITIE
met iedere MAAND EEN ANDER THEMA | vanaf 20:00 uur
de ultieme start van jouw weekend|gratis entree

za 24 okt reverse the clock 2015
een uurtje langer genieten van de leukste DJ’s!
vanaf 21:30 uur tot 03.30 uur | GrAtis entree

dorpsstraat 15a | 5735 EA | Aarle-Rixtel 

TOF! HALLOWEEN EDITIE
met iedere MAAND EEN ANDER THEMA | vanaf 20:00 uur

gratis entree

programma oktober 2015

Afsluiting Muziektuinpodium 2015 heel divers en zonovergoten

Lieshout -  Voor mensen met een beperking 
wordt er voor de 7e keer een gratis en schitte-
rend muziekprogramma geboden, muziek en en-
tertainment optimaal gecombineerd. De middag 
vindt plaats op zaterdag 31 oktober.

Lokale topartiesten staan garant voor het nodi-
ge vermaak, niemand minder dan Die Milka’s, 
De Velt op, Party Jockey Tim en drumband Nooit 
Gedacht laten geheel belangeloos het beste van 
zich horen en zien. Ellen Tappel van Life Style cen-
ter Laarbeek en de Streetdance groep UnityEight 
zorgen voor de ritmische bewegingen. 

Monika Slaets en Tim Frenken (Party Jockey Tim) 
zorgen voor de presentatie. De opening wordt 
gedaan door de directeur van de dorpshuizen 
Laarbeek, Hennie Antonis. De organisatie is 
in handen van Paul de Hoon, Janny en Johan 

Frenken. Het geheel wordt mogelijk gemaakt 
door een enthousiaste organisatie die voorname-
lijk uit vrijwilligers bestaat.
 
Er zijn ca. 20 enthousiaste sponsoren gevonden 
die dit initiatief een warm hart toedragen. Alle 
mensen met een beperking uit de regio zijn wel-
kom. Op veler verzoek is het programma dit keer 
ook weer voorzien van karaoke en playback. De 
entree is gratis. Men krijgt gratis koffie en thee bij 
binnenkomst en overige consumpties zijn €1,70. 
Er worden gezonde hapjes verzorgd en er zijn 
mooie prijzen te winnen. 

Het programma begint om 13.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Deze middag vindt plaats in het 
Buurthuis aan de Grotenhof 2 te Lieshout. Kijk op 
www.vierbinden.nl voor meer informatie.

Spectaculaire muziek- en dansmiddag 
voor mensen met beperking

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Als afsluiting van een geslaagd 
seizoen kwamen afgelopen zondag de laatste 
drie gezelschappen naar de muziektuin om deze 
eer aan te doen. Drie heel diverse optredens 
wisselden elkaar af en het publiek genoot met 
volle teugen.

Nieuw repertoire
Het eerste optreden wordt verzorgd door het 
koor ‘Ambiance’ uit Veghel. Dit koor bestaat uit 
60 zangers met een gemiddelde leeftijd van on-
geveer 65 jaar. Oorspronkelijk bestond hun werk 
uit liederen oudhollandse smartlappen. Nu staan 
er ook steeds meer meezingers op het program-
ma in het Duits en Engels. Nummers als ‘The last 
Walz’, ‘La Montanara’, en het van Benny Ney-
man bekende ‘Waarom fluister ik je naam nog’, 
worden één of tweestemmig uitgevoerd. Terwijl 

er veel mensen aan de bar praten, zijn er diverse 
mensen op het terras te horen die de bekende 
deuntjes zachtjes meezingen. Het koor staat van-
daag onder leiding van Harry Horsten, die Sjef 
van Liempd vervangt. Het koor bestaat dit jaar 
10 jaar. Piet van der Laan, Peter van der Linden 
en Huub Wijnhoven staan na afloop tevreden, 
met een biertje in de hand, na te praten over het 
concert. Alles bij elkaar vinden ze het nieuwere 
repertoire een goede ontwikkeling. 

Een welkome gast
Harmonie O&U is een welkome gast op deze 
concerten. Zij brengen een programma dat be-
staat uit een bloemlezing van recente muziek. 
Begonnen wordt met ‘Molly on the shore’ van 
Grainger, die gebaseerd is op traditionele Ierse 
muziek. Echter is de Australische oorsprong van 
de componist duidelijk te horen in de wat boerse 
muzikale lijnen, die zijn afkomst niet verlooche-
nen. De twee delen van ‘Lord of the Rings’ van 

Het koor ‘Ambiance’ Harmonie O & U
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het Italiaans Huis

La Casa Italiana

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

Oktober Feestmaand
Omdat wij weer een jaartje ouder zijn verwennen 
wij onze gasten. Als u bij ons in de maand oktober 

komt dineren in ons gezellige restaurant dan betaalt 
u slechts €7.00 voor een pizza of pastagerecht. 

Met vriendelijke groet, team Italiaans huis

Mooi UIT in Laarbeek

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

Zaterdag 
10 oktober10 oktober10 oktober

Oktoberfest 
met DJ Djim  

met verschillende Duitse 
bieren en gratis broodjes worst

PULLEN BIER €4.00

Afsluiting Muziektuinpodium 2015 heel divers en zonovergoten

Heemkundekring Lieshout houdt open dag

Lieshout - De Heemkundekring ’t Hof van 
Lieshout zet op zondag 11 oktober de deuren 
van de heemkamer wijd open. De open middag 
is van 13.00 tot 17.00 uur in twee zalen in het 
Dorpshuis te Lieshout. 

In deze twee zalen liggen heemmaterialen uit-
gestald: kaarten, oude voorwerpen en gereed-
schappen, krantenknipsels en documenten, over 
scholen, parochie, huizen, families, verenigin-
gen, boerenleven, dorpspolitiek, carnaval, op-
tochten en wedstrijden. Wie erin gaat bladeren 
en lezen, raakt gauw geboeid en wil niet meer 
ophouden. Dat hoeft ook niet: de heemkamer is 
elke woensdag open.

Overigens zijn de eigen heemboeken van ’t 
Hof van Liessent zijn op deze open middag te 
koop. Zij gaan over parochie, oorlog, verhalen 
van oudere Lieshoutenaren en Mariahoutena-
ren, geschiedenis van de dorpen, oude foto’s. 
De eigen stamboom kan worden nagepluisd op 
de computer die alle Lieshoutse en Mariahout-
se families en gezinnen van eeuwen terug heeft 
geregistreerd. Wie was je oudvader? En wie je 
oermoeder? De heemkundekring geeft het ant-
woord. Deskundigen van de heem vertellen hun 
verhalen en geven antwoorden op allerlei heem-
vragen. Het wordt weer een gezellige heemmid-
dag.

Werkers in de heemkamer

Johan de Meij zijn het volgende onderdeel. Voor 
het publiek was het misschien niet duidelijk, dat 
er twee delen waren. Dit was te horen aan het 
applaus tussendoor. De Spaanse stukken van 
Charles Barnes en Ferrer Ferrán besluiten een 
mooi concert door het harmonieorkest.

Niet ‘te jazzy’
De ‘Bigband Mondriaan Uden’ is ontstaan op 
de muziekschool in Uden in 1984. De nieuwe 
muziekschool heet het ‘Mondriaanhuis’, van-
daar de naam. Het orkest is een hechte groep 
instrumentalisten met een paar zangers. Alle 
genres worden gespeeld, maar het moet wel 
aantrekkelijk blijven voor het publiek. “Daarom 
spelen we geen nummers, die te jazzy zijn”, al-
dus Jo Schins, leider van de band. Alle leden zijn 
oud-leerlingen van de muziekschool in Uden. 
“We worden vaak verward met de Udense big-
band, daarom noemen wij ons uitdrukkelijk an-
ders. De naam is de laatste tijd een paar keer 

aangepast, daarom staat er een andere naam op 
de aankondiging”, besluit Jo. Begonnen wordt 
met het nummer ‘Jump’, waarbij de mannelijke 
zanger heel relaxed door het orkest wordt be-
geleid. De solozang in het nummer ’Fly me to 
the moon’, was echter niet om naar de maan te 
vliegen...  

Misschien is de afstand een probleem want uw 
redacteur zit ver van het orkest op de ‘August 
Hamelynckbank’, genoemd naar één van de 
grondleggers van deze prachtige tuin, die door 
de mensen van het Muziektuinpodium, in ie-
der geval muzikaal, in ere is hersteld. ders. De 
naam is de laatste tijd een paar keer aangepast, 
daarom staat er een andere naam op de aan-
kondiging”, besluit Jo. Begonnen wordt met het 
nummer ‘Jump’, waarbij de mannelijke zanger 
heel relaxed door het orkest wordt begeleid. De 
solozang in het nummer ’Fly me to the moon’, 
was echter niet om naar de maan te vliegen... 

De ‘Bigband Mondriaan Uden’
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Biezenweg 2a             Beek en Donk            Tel.: 0492-461310           www.tuincentrumdebiezen.nl

Opening Kerst- en SfeershowOpening Kerst- en SfeershowOpening Kerst- en SfeershowOpening Kerst- en Sfeershow
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Petra’s Lunchroom

Heerlijk kopje koffie 
of thee met gebak

Koffie Boeketje
Voordelig op de koffie, of gewoon zelf in 
de vaas. Van € 5.99

Calandiva Tisento
Sterke kamerplant, verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 20 cm hoog 
in 12 cm pot. 
€ 1.99 p/stuk

Deze aanbiedingen zijn geldig van 30 september t/m 6 oktober 2015

nu

€3.99

nu

€2.99

1 + 1 
GRATIS

Riverdale

Onze nieuwe collectie is 
binnen!  Nu alle Riverdale 
woonaccessoires 

*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Van € 5.99

Bolchrysant
Topkwaliteit, verkrijgbaar in 
diverse kleuren. ø 50 cm in 19 cm pot
€ 3.99 p/stuk
diverse kleuren. ø 50 cm in 19 cm pot
€ 3.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

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

nu

€2.99

Klantenkaart
Bent u klantkaart 
houder van 
Tuincentrum de 
Biezen? Dan krijgt 
u bij besteding 
van € 20,- of meer 

één GRATIS 
reuzen 
kerstbal 
t.w.v. € 5,85

Biezen? Dan krijgt 

van € 20,- of meer 

Zolang de 
voorraad strekt!

Dieren zegening
Bij Jumper Beek en Donk

Op werelddierendag, zondag 4 oktober 
aanstaande, zal Pater Wester samen 
met broeder Jozef uw huisdieren 
zegenen! Deze uitzonderlijke 
gebeurtenis vindt plaats tussen 13.30 
en 15.30 uur bij Jumper Beek en Donk, 
gevestigd in Tuincentrum de Biezen.
U en uw huisdier zijt wellekomen!

Foto: Martin Prick 
(De MooiLaarbeekKrant)
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Redacteur: Jac Babin

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

De verzamelaar
Jan woont in het buitengebied 
van Mariahout op de Rijtvenweg. 
Hij is 73 jaar en met pensioen. 
Vroeger was hij tractormonteur. 
Hij ontvangt de redacteur van de 
De MooiLaarbeekKrant gastvrij 
met koffie. Na het uitwisselen van 
wat koetjes en kalfjes is er nog 
maar één onderwerp van gesprek: 
de verzameling zelfgebouwde 
landbouwminiaturen. “Eigenlijk 
ben ik geen verzamelaar”, zegt 
Jan, “want ik maak alles zelf.” 
Hij vertelt dat hij wel over dezelf-
de ‘afwijking’ beschikt, die iedere 
verzamelaar heeft: Wat hij ziet, 

wil hij hebben, en in zijn geval 
maken!

De verzameling
Op die manier is er een fikse 
verzameling miniatuur tractoren 
ontstaan met bijbehorende land-
bouwmachines, want Jan is al 
vanaf 1968 bezig. De verzame-
ling is gehuisvest op de boven-
verdieping, in twee vitrinekasten. 
De tractoren zijn allemaal van het 
merk John Deere. Het zijn er 38.  
Ze staan keurig in rijen opgesteld. 
Een aantal heeft Jan gekocht, een 
aantal heeft hij gekocht en aan-
gepast, een aantal heeft hij zelf 
gebouwd. De meest vreemdsoor-
tige miniatuur landbouwmachines 
heeft Jan daar nog bijgebouwd: 
een hakselaar, een schijveneg, 
een zaaimachines, een injecteur. 
Te veel om op te noemen. Zelfs 
een katoenplukker die John Deere 
speciaal ontwierp voor Canada 
en Zuid-Amerika, staat erbij. Zijn 
pronkstuk is een machine die hij 
in Luxemburg zag. In het echt is 
het is een enorme machine om 
in de houtbouw, bomen te rooi-
en, te ontdoen van zijtakken, te 
schillen en uit het bos te slepen. 
In korte tijd passeren veel ver-
schillende landbouwmachines de 
revue want Jan is een enthousiast 
verteller. Alle miniaturen zijn tot in 

detail afgewerkt en gespoten in 
de originele kleuren. Ze zijn niet 
te onderscheiden van miniaturen 
die professioneel zijn vervaardigd. 
“Kijk”, demonstreert Jan, “als je 
aan het stuur draait, bewegen ook 
de wielen.”

Het bouwen van landbouwminia-
turen
Jan bouwt al zijn miniaturen heel 
secuur op schaal 1:16. Alle on-
derdelen maakt hij zelf van alu-
miniumafval, tot op een tiende 
millimeter nauwkeurig. Alleen de 
wielen moet hij kopen. Verder is 
Jan heel vindingrijk. Zo laat hij 
bijvoorbeeld zien hoe je van een 
metalen koffiefiltertje weer een 
tractoronderdeel kunt maken en 
hoe plastic verpakkingsmateriaal 
verandert in een tractorraampje. 
“Ik zie op de vlooienmarkt altijd 
andere dingen dan ons Mieke”, 
lacht Jan. Het ontwerp is meestal 
een foto. Voor details komt het 
hem goed van pas dat hij meer 
dan 40 jaren werkzaam was als 
tractormonteur. Hij weet daardoor 
ook hoe al die landbouwmachines 
werken. Toch gaan er uren, dagen, 
weken, maanden zitten in één pro-
ject. De replica van de John Deere 
7720 met hakselaar kostte hem 
drieëneenhalve maand, meer dan 
300 werkuren! Zijn vrouw Mieke, 

vindt dat geen probleem. “Als ik 
hem even kwijt ben, dan weet ik 
zeker dat ik hem in de werkplaats 
kan vinden”, lacht ze.

Oproep
Ruilen of verkopen doet Jan niet. 
“Wieltjes kan ik niet zelf maken. 

Misschien zijn er lezers die oud 
speelgoed kwijt willen, waar nog 
wieltjes aanzitten van minimaal 50 
mm”, zegt Jan hoopvol. In dat ge-
val kunt u bellen naar Jan Bijvelds, 
telefoonnummer 0413-209674 
of mailen naar miekebijvelds@
hotmail.com.

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...
Jan Bijvelds

Buurtvereniging De Vijver viert 45-jarig bestaan

Beek en Donk - Dit jaar bestaat BV 
De Vijver 45 jaar. Een zeer actie-
ve buurtvereniging waar jaarlijkse 
diverse activiteiten georganiseerd 
worden, zoals een paaswandeling/
brunch, gezinsdag, gezinsuitje, 
darten, Sinterklaas, workshops en 
ook de Laarbeekse Wandeltochten 
worden door deze vereniging ge-
organiseerd. In januari werd een 
feestcommissie samengesteld die 
gedurende het jaar bezig geweest 
zijn een mooi programma in elkaar 
te zetten. 

Afgelopen weekend was het dan 
zover, het 45-jarig bestaan van de 
buurtvereniging werd gevierd. De 
organisatie had gekozen voor een 
thema voor het hele weekend, na-
melijk Tiroler Fest. Vrijdagavond om 
20.00 uur werd het feest geopend 
door de voorzitter waarna ze be-
gonnen aan de greppeltocht. Vele 

groepen werden met auto’s 

weggebracht en gedropt, waarna ze 
de weg terug naar de tent moesten 
vinden waarbij ze niet gevonden 
mochten worden door zoekers. Toen 
alle groepen terug waren, werden er 
nog bratwursten gebakken en rond 
1.00 uur werd de avond afgesloten. 

Zaterdagochtend om 10.30 uur 
werd iedereen weer op het Sijsjes-
plein verwacht waar gestart werd 
met de Bratwurstspiele. Dit waren 
ca. 10 spelen die je als team (van 
2 personen) moest uitvoeren. Had 
je tijd over dan kon je verder met 
Crazy 45: 45 opdrachten die vari-
eerden van: eet een ui, klim in een 
lantaarnpaal, voer elkaar geblind-
doekt pudding, maak een ring en 
vraag iemand ten huwelijk, tot doe 
een goocheltruc, enz. Erg leuke op-
drachten waar alle deelnemers fana-
tiek mee aan de slag gingen. Rond 
12.00 uur was er een pannenkoe-
kenlunch geregeld. Na afloop van 

de Bratwurstspiele was er een BBQ. 
Deze duurde tot 19.30 uur, waarna 
iedereen even naar huis kon gaan 
om zich om te kleden voor de feest-
avond, die in Tiroler stijl was en waar 
bijna iedereen verkleed aanwezig 
was. Ook daar weer volop gezellig-
heid; er werd flink gedanst en mee-
gezongen en ook deze avond was 
een groot succes. 

Ondanks dat het feest laat was ge-
worden was iedereen zondagoch-
tend om 10.30 uur weer aanwezig 
op het Sijsjesplein bij de tent om 
mee te doen aan het pyjama-ont-
bijt. Veel buurtleden waren inder-
daad in pyjama, badjas of iets der-
gelijks. Men begon niet meteen aan 
het ontbijt want de organisatie had 
bedacht dat ze eerst een soort och-
tendgymnastiek gingen doen. Ieder-
een moest zich verspreiden over het 
Sijsjesplein en met zijn allen hebben 
ze een dansje met oefeningen mee-
gedaan. Daarna in polonaise de tent 
in waar een uitgebreid ontbijtbuffet 
klaar stond en er werden lekkere 
eitjes gebakken. Aan het einde van 
de ochtend was de prijsuitreiking 
van alle activiteiten en ook werden 
de leden van de feestcommissie in 
het zonnetje gezet door de voorzit-
ter om hun te bedanken voor het 
geweldige weekend wat ze geor-
ganiseerd hadden. Daarna kon ie-
dereen nog een drankje pakken en 
nog wat nakletsen, wat uiteindelijk 
nog de hele middag geduurd heeft 
en de BBQ weer werd aangestoken. 
Het was een fantastisch weekend 
en ook dit weekend bleek weer dat 
de buurtvereniging na 45 jaar nog 
steeds een zeer actieve en levendige 
buurt is waar buurtleden het gezel-
lig vinden om samen iets te onder-
nemen. Over 5 jaar gaan ze dit ze-
ker weer overdoen.

Buurtendag Scouting Beek en Donk
Beek en Donk - Scouting Beek en 
Donk heeft zich op zondag 27 sep-
tember gepresenteerd tijdens Buur-
tendag. Tijdens deze mooie, zonni-
ge dag kon men kennis maken wat 
Scouting Beek en Donk allemaal 
doet. Op het kampvuur kon men 
brood en popcorn bakken. Daarnaast 
werd het zelf gepionierde parcours 
door de bossen vaak beklommen. 

De blokhut kon van binnen bekeken 
worden en de uitsmijter was de 10 
meter hoge klimtoren. Iedereen kon 
deze toren beklimmen. Hier werd gre-
tig gebruik van gemaakt. Vele kinde-
ren kwamen vaak terug om nogmaals 
de toren te beklimmen. De scouting 
heeft genoten van deze dag en ze ho-
pen dat Beek en Donk ook genoten 
heeft van de scouting vereniging. 

In het weekend van 16, 17 en 18 ok-
tober 2015 vind de jota-joti plaats (zie 

www.jota-joti.scouting.nl). Ieder jaar 
wordt tijdens het derde volle week-
end van oktober wereldwijd de JO-
TA-JOTI gehouden. JOTA-JOTI staat 
voor Jamboree On The Air en Jam-
boree On The Internet. Scouts van 
over de hele wereld ontmoeten elkaar 
dit weekend via de amateurradio en 
het internet. Ook staat de JOTA-JO-
TI bekend als communicatieweekend 
waarin verschillende technieken wor-
den gebruikt om te communiceren. 
Scouts kunnen daarnaast bezig zijn 
met techniek tijdens dit weekend. Een 
populaire activiteit is het solderen van 
elektronica bouwpakketjes. Ook het 
bouwen van een JOTA-toren is een 
voorbeeld waarin techniek en ama-
teurradio samen komen tot één acti-
viteit. Indien u dit graag wilt komen 
bekijken bent u welkom. De tijden 
waarop u welkom bent worden nog 
bekendgemaakt.

Opbrengst Nationale collecteweek 
Nierstichting 2015
Lieshout/Mariahout - De collec-
tanten van Lieshout en Mariahout 
zijn in de 3e week van september 
weer op pad gegaan om geld in  te 
zamelen voor de Nierstichting. De 
werkgroep heeft deze  week een 
bedrag op de bank kunnen  stor-
ten van €1.937,45. Hiermee is 
de opbrengst van 2014 net over-
schreden.

Hulde aan alle 60 collectanten. 
De organisatie hoorde dat sommi-
ge vrijwilligers na 2 keer voor een 
gesloten deur gestaan te hebben, 
toch nog een derde keer terug zijn 
gegaan. Geweldig om je zo in te 
zetten voor je medemens. Dank 

aan de vrijwilligers en donateurs 
van Lieshout en Mariahout.  De 
werkgroep hoopt dat ze volgend 
jaar weer op hun enthousiaste me-
dewerking mogen rekenen. 
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Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 1 oktober 2015.

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen 
• Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Ruitjensakker in Lieshout 
• Veranderingen per 1 januari 2016 voor iedereen die in 2015 onder de   
 AWBZ of vorm van Jeugdhulp valt 
• Nieuw inzamelsysteem voor afval in Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

www.laarbeek.nl 

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 43 44424140
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling grof snoeiafval

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

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

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
van 13.00 - 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Gemeente actueel

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

Op vrijdag 2 oktober komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

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

Drank- en Horecawet

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel, De Duivenakker 54 in 
Aarle-Rixtel tijdens het organiseren van het Oktoberfest in Aarle-Rixtel op vrijdag 2 
oktober 2015 van 18.00 tot 01.00 uur de dag daarop en op zaterdag 3 oktober 2015 
van 18.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend.
Het evenement wordt georganiseerd in een feesttent op het Heuveltje in Aarle-Rixtel 
(verzonden 28 september 2015).

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

Verkeersbesluiten

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, 
Otterweg Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben 
een verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken in de Otterweg in Beek en Donk.
Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van vrijdag 2 oktober tot vrijdag 13 november 2015 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 
0492 469 700.

Wet milieubeheer

Diverse meldingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend.
• Melding door V.O.F. Van der Aa – De Koning, Ginderdoor 30 in Mariahout. 
• Melding door Proloc B.V., De Stater 40 in Lieshout.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Kennisgeving stookontheffingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend - gelet op artikel 3:19 
van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de notitie verbranden van snoeihout 
in het Buitengebied - besloten te hebben positief te beschikken op het verzoek 
om ontheffing van het stookverbod op grond van artikel 10.63, lid 2 van de Wet 
milieubeheer van:

Nr.  Naam  Stooklocatie  Kadastraal
15025722  J. Koolstra Sonseweg 5, Mariahout L, 269

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 2 oktober tot en met 14 
november 2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een 
mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen 
zes weken na publicatie van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Aanvragen omgevingsvergunningen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Ingediend Werkomschrijving 
Gemertseweg 26, Beek en Donk  22-09-2015 huisvesting buitenlandse werknemers
Bakelseweg 25, Aarle-Rixtel 22-09-2015 huisvesting buitenlandse werknemers
Dopheide 5, Mariahout  22-09-2015 bouwen van een woning
Opstal 8, Aarle-Rixtel  23-09-2015 melding activiteitenbesluit
Grensweg 4, Beek en Donk 23-09-2015 plaatsen van twee dakkappellen
Gemertseweg 26, Beek en Donk 26-09-2015 realiseren van een kelder

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
De Hei 13, Mariahout 23-09-2015 verwijderen van asbest
Veghelsedijk 14a, Mariahout 26-09-2015 verwijderen van asbest

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

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

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie Inzagetermijn Werkomschrijving
Pater Eustachiuslaan 8a,  29-09-t/m10-11-2015 huisvesting buitenlandse werknemers 
Aarle-Rixtel
Schoolstraat/Heindertweg,  30-09 t/m 11-11-2015 brandveilig gebruik brede school
Aarle-Rixtel

Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde 
ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer 
geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Deense hoek/Achterbosch plaatsen van twee schuilstallen bouwen 23-09-2015
Lieshout
Opstal 8, Aarle-Rixtel vergroten van een loods bouwen 24-09-2015

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

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.
laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s 
ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Afgehandelde sloopmeldingen

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
De Hei 13 Mariahout verwijderen van asbest slopen

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
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Uw kind leren
omgaan met geld?

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

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

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

Inzameling grof groen afval 5 en 6 oktober

LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte 
inzameling van grof groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 
5 en dinsdag 6 oktober. De inzameling is kosteloos.

Op maandag 5 oktober wordt het grof groen opgehaald in de kern en het buitengebied 
van Aarle-Rixtel, de kern Lieshout en het buitengebied van Beek en Donk ten oosten 
van de Zuid-Willemsvaart. Dit deel wordt aangegeven als het gearceerde deel op 
het kaartje.
Op dinsdag 6 oktober is de rest van Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout) aan de 
beurt, dit is het niet gearceerde deel op de kaart.

Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u er voor dat het grof groen afval op tijd, dat 
wil zeggen vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het is noodzakelijk dat het grof groen afval goed 
hanteerbaar wordt aangeboden. Daarom gelden de volgende voorwaarden.
• De maximale hoeveelheid is 2 m³.
• Een pakket mag niet langer en breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
• Een pakket mag maximaal 20 kilo wegen.
• Het afval moet gebundeld zijn met minimaal twee stukken touw of band er omheen.
• Losse takken en dergelijke worden niet meegenomen.
• Er mag niets worden ingepakt in of met plastic. 
Voldoet het grof groen afval niet aan deze voorwaarden dan wordt het niet 
meegenomen.

Grof groen afval kunt u ook altijd aanbieden bij de milieustraat aan De Stater 2 in 
Lieshout. Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 1 oktober 2015. www.laarbeek.nl 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Verrassing!

We hebben afgelopen week kun-
nen genieten van prachtig na-
jaarsweer en ook in de natuur was 
het goed toeven. Ik ben afgelopen 
weekend twee ochtenden om vijf 

uur opgestaan om naar de edel-
herten in het Weerterbos te gaan, 
maar daarover later meer. Ook in 
de nacht van zondag op maandag 
ben ik weer even opgestaan om 
net als half Nederland naar die
bijzondere maan te kijken. Ik heb er 
al veel prachtige foto’s van voorbij 
zien komen. Met enige regelmaat 
ga ik in de boshut op d’n Opstal fo-
tograferen en soms word je verrast 
met een vogelsoort die je niet zo 

vaak tegenkomt. Zo kwam er enige 
tijd geleden plotseling deze jonge 
goudvink drinken in het vijvertje 
bij de hut. In de winter komen er 
weleens goudvinken voorbij die 
op de trek zijn, maar deze is dus 
van een broedgeval in de buurt 
geweest. Ik verheug me al op de 
komende herfst, je kan zien dat de 
bomen al beginnen te verkleuren, 
het wordt genieten in ons Mooie 
Laarbeek!

Locatie:
Het Laar, Aarle-Rixtel

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
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WE GA AN RESTYLEN
WIJ GAAN ONZE TOONZAAL R ESTYLEN, MODER N ISER EN 

EN OPN I EUW I N R IC HTEN MET N I EUWE MEU BELEN 
VAN TOPKWALITEIT  EN ONS PAN D KR IJGT EEN 

N I EUWE FR ISSE U ITSTRALI NG DI E DAAR BIJ  PAST

M A AR EERST GA AN WE PLA ATS M AKEN.
DE H U I DIGE COLLECTI E MEU BELEN I N ONZE TOONZAAL

MAG VANAF N U MET KORTI NGEN TOT WEL 70% DE DEU R U IT.

Meubelen, tapijten en verlichting van o.a. 
Raanhuis & Hofstede, 3b zitmeubel, Kessels, Mol en Geurts, Schuitema, R.A.C., 

Charm Clasic,  Norma, Avek, Auping, Swissflex, Boone en De Munk Carpets

TOT EN MET DECEMBER 2015

KORTINGEN
TOT WEL 70%

Burg.v.d.Wildenberglaan 4 -  5764 R D  De Rips  -  Tel :  (0493)  599284

I NTER I EU R-  & MEU B ELATELI ER
VERH EGGEN

www.verheggenmeubelen.nl

Al ruim 35 jaar dé meubelmaker en interieurbouwer uit  de regio. 

61e Vlooienmarkt De Eendracht
Beek en Donk – Buurtvereniging De Eendracht 
houdt voor de 61e keer de Beekse vlooien-
markt. Deze wordt gehouden op zondag 4 ok-
tober van 11.00 tot 15.00 uur bij buurthuis De 
Schuurherd, binnen en buiten. 

Dit is een vlooienmarkt oude stijl, dus geen 
handelaren. Hier zijn uitsluitend zelf verzamel-

de spullen, die door een zestigtal leden te koop 
worden aangeboden. Voor inlichtingen kun je 
terecht bij Mari Vereijken, E-mail marivereijken@
hetnet.nl, Heuvelplein 32, Beek en Donk, tel. 
0492-462017. De opbrengst is voor de vele 
jeugdactiviteiten van de buurtvereniging. 

Geslaagde ledendag bij KPJ Beek en Donk
Beek en Donk - Jaarlijks heeft KPJ Beek en 
Donk haar ledendag, zo ook dit jaar. Zater-
dag 26 september verzamelden zich vele 
leden van de KPJ bij clubhuis de Zwink 
voor een uitstapje naar het mooie Tover-
land in het Limburgse Sevenum.

De aspiranten en senioren leden konden 
zich prima vermaken in onder andere at-
tracties zoals de Booster Bike, Dwervelwind 
en voor vele de favoriet, de achtbaan Troy. 
Het bezoek aan het pretpark was zeer ge-
slaagd, zeker ook door het mooie weer 
deze dag. 

Na het bezoek aan het pretpark moest er 
natuurlijk ook gegeten worden en dit gin-
gen ze doen bij de MC Donalds. Van te-
voren hadden ze natuurlijk dit bedrijf wel 

even op de hoogte gebracht van hun komst 
zodat ze niet voor een verrassing kwamen 
te staan als ze in één keer een dubbeldekker 
met hongerige KPJ-leden zagen voorrijden. 
Dus de wagen met frisdrank, friet en ham-
burgers werd naar buiten gereden, waar zij 
vervolgens genoten van het lekkere eten in 
het zonnetje.

Daarna was het al weer tijd om naar Beek 
en Donk te vertrekken, waar de bijzonder 
leuke dag voor de aspirant leden eindigde. 
De senioren leden hebben de avond nog 
verder doorgezet en zijn op stap geweest in 
Uden. De KPJ Beek en Donk kan terugkij-
ken op een zeer geslaagde ledendag.

Ook lid worden? kijk voor meer info op 
www.kpjbeekendonk.nl.

Dierenzegening bij Jumper Beek en Donk
Beek en Donk - Op Werelddierendag zondag 4 
oktober gaat Pater Wester -samen met broeder 
Jozef- uw huisdieren zegenen. Deze uitzonder-
lijke gebeurtenis vindt plaats bij Jumper Beek 
en Donk, gevestigd in Tuincentrum de Biezen.

Pater Wester en broeder Jozef doen dit voor alle 
aanwezigen met hun huisdier die aan diverse 
sessies kunnen deelnemen. Er zijn drie sessies, 
de eerste om 13.30 uur, de tweede om 14.30 
uur en de derde om 15.30 uur. Werelddierendag 
is een feest van Franciscus van Assisie. Dit was 
een zeer grote dierenvriend.

Elk jaar op 4 oktober wordt zijn sterfdag her-
dacht. De zegening is voor een goede relatie 
tussen huisdier en zijn baas, voor een goede ge-
zondheid van het huisdier en baas en voor res-
pect voor de dieren.

Voor en na de zegening kunt u natuurlijk bij 
Tuincentrum de Biezen de kerst- en sfeershow 
bewonderen, die tevens op zondag 4 oktober 
wordt geopend. Het tuincentrum is dan open 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Mariahout - In Laarbeek staan vele kunst-
werken en culturele/religieuze objecten op 
bekende en minder bekende plaatsen. Aan 
de hand van het boekje ’Buiten de Kunst –
Laarbeek’ fietsen de dames van oMase op 
maandag 5 oktober door alle kernen langs 
een groot aantal kunstwerken. 

Ze kunnen kennismaken en genieten van de 
variatie van objecten die Laarbeek rijk is. Da-
mes die zich hiervoor aangemeld hebben krij-
gen nog bericht.

Uiteten
Op donderdag 8 oktober gaan dames, die 

zich hiervoor aangemeld hebben, eten in het 
schoolrestaurant van het Fioretti College in 
Veghel. Het doel van het schoolrestaurant is 
dat leerlingen kook- en serveerlessen krijgen 
in een zo natuurgetrouw mogelijke praktijksi-
tuatie. Ze vertrekken om 17.45 uur vanaf de 
kerk.

Op woensdag 16 september hebben de da-
mes van oMase een bezoek gebracht aan de 
Gasthuishoeve in St. Oedenrode. De aanwe-
zigen kregen een kijkje en rondleiding op het 
bedrijf waar kwekers en telers hun lokale pro-
ducten presenteren en verkopen. Het was een 
leuke en interessante middag.

Fotograaf: Martin PrickPater Arie Wester

Fietsen en dineren met oMase 

Speelgoedbeurs in het Dorpshuis
Lieshout – In het Dorpshuis van Lieshout wordt 
op 7 oktober een speelgoedbeurs gehouden. 
Dit is een mooie gelegenheid om speelgoed te 
kopen voor bijvoorbeeld 5 december. Het speel-
goed op de speelgoedbeurs is niet duur.

Het inleveren van het speelgoed kan op woens-
dag 7 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur in het 
Dorpshuis. U dient een lijst te maken met de spul-
len, die u te koop aanbiedt. Geen knuffels. Losse 

onderdelen graag goed aan elkaar bevestigen of 
goed in te pakken. Voor de verkoop is de beurs 
geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Niet verkocht 
speelgoed en het geld kunnen worden opgehaald 
tussen 22.00 en 22.30 uur in het Dorpshuis.

15% van de omzet wordt aan de organisatie 
afgedragen. De entree bedraagt €1,00. Voor in-
lichtingen kan je terecht bij Toos Goossens, tel. 
0499–422633 en José Berkers, tel. 0499–323259.

Kienen met de KVL in het Dorpshuis 
Lieshout – De Katholieke Vrouwenbewe-
ging Lieshout houdt vrijdag 2 oktober een 
kienavond. Deze wordt gehouden in het 
Dorpshuis.

Er zijn mooie prijzen en een jackpot te winnen. 
Verder is er een loterij met vleesprijzen. De zaal 
is open om 19.00 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER 2015

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER 2015
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR
EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

3 OKTOBER
11.00 - 15.00 uur

• Tussenwoning
• Bouwjaar 1972
• Woonopp. 104 m² / Inh. 330 m³
• Perceeloppervlakte 168 m²
• 3 slaapkamers
• Berging + kunststof kozijnen

• Tussenwoning
• Bouwjaar 1969
•  Woonopp. 110 m² / Inh. 335 m³
•  Perceeloppervlakte 194 m²
•  4 slaapkamers
•  Achtertuin is 17 meter diep + berging

VRAAGPRIJS: € 174.000,- K.K. VRAAGPRIJS: € 175.000,- K.K. 

BEEK EN DONK 
Kamillestraat 30

BEEK EN DONK
Otterweg 38

Van den Hurk
Makelaars o.z.

AANBOD VAN

Heuvelplein 55a
5741 JJ Beek en Donk

0492 - 45 01 51
info@vandenhurkmakelaars.nl
www.vandenhurkmakelaars.nl

•  Twee-onder-een-kapwoning
•  Bouwjaar 1961
• Woonopp. 135 m² / Inh. 480 m³ 
• Perceeloppervlakte 365 m²
• 3 slaapkamers
• Pand is uitgebouwd en opgebouwd

VRAAGPRIJS: € 239.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Burgemeester van der Weidenlaan 18

•  Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1927
• Woonopp. 125 m² / Inh. 400 m³ 
• Perceeloppervlakte 656 m²
• 4 slaapkamers
• Carport, garage en zeer diepe 

achtertuin

VRAAGPRIJS: € 289.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Oranjelaan 31

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1977
• Woonopp. 160 m² / Inh. 525 m³
• Perceeloppervlakte 452 m²
• 4 slaapkamers
• Ruime garage en diepe achtertuin

VRAAGPRIJS: € 319.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Oude Bemmerstraat 38

•  Vrijstaande woning
•  Bouwjaar 1989
• Woonopp. 180 m² / Inh. 653 m³
•  Perceeloppervlakte 591 m²
•  3 slaapkamers
•  Royale achtertuin met overdekt terras 

en inpandige garage

VRAAGPRIJS: € 399.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Lindenlaan 19

•  Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1972 
• Woonopp. 210 m² / Inh. 700 m³
• Perceeloppervlakte 800 m²
• 3 slaapkamers
• Bewoning op de begane grond

VRAAGPRIJS: € 345.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
’t Slotje 30

Loopt u gezellig binnen op 3 oktober? De koffi e staat voor u klaar!
Advertorial

Laarbeek - Ook in Laarbeek doen ver-
schillende makelaars mee aan de Open 
Huizen Dag. Een van de deelnemende 
makelaars is Trieling & Jacobs Make-
laars uit Beek en Donk. Zij stellen op 
zaterdag 3 oktober onder andere Juli-
analaan 7 in Aarle-Rixtel open ter be-
zichtiging in de categorie ‘Statig Wo-
nen’.

Rust, privacy en groen
De heer en mevrouw Van Mierlo zijn 
graag bereid om hun huis open te stel-
len voor geïnteresseerden. “Op onze 
leeftijd, we zijn 84 en 81 jaar oud, wordt 
dit huis en onze tuin toch een beetje te 
groot om bij te houden. We willen het 
liefst kleiner wonen. Maar het allerliefst 
zouden we in dit huis blijven wonen. 
We hebben hier bijna 30 jaar met plezier 
gewoond. Het huis is groot en mooi. De 
tuin en de omgeving bieden je alle rust, 
privacy en groen die je maar kunt wen-
sen,” aldus Van Mierlo. “Het huis ligt 
aan een speelveld voor kleine kinderen, 
tussen het groen en aan de rand van 
het dorp maar ook dichtbij Helmond en 

Eindhoven. Het is dus een ideaal huis 
voor jonge gezinnen,” vult mevrouw 
Van Mierlo aan.

Fenomenaal uitzicht op fazanten en 
weidevogels
Perry Jacobs van Trieling & Jacobs ma-
kelaars - taxateurs geeft enthousiast en 
gedetailleerd uitleg: “Het huis is door 
de familie Van Mierlo zelf gebouwd in 
1987. Ze hebben de woning altijd zeer 
goed onderhouden. Het is een heel fraai 
huis aan de groene rand van Aarle-Rix-
tel. Het huis is instapklaar, bezit twee 
badkamers en een grote tuin. Vaak kun 
je vanaf het terras de fazanten en de 
weidevogels zien. Komende zaterdag 
kunnen potentiële kopers naar harten-

lust hier rondkijken, sfeer proeven en al 
hun vragen aan ons stellen. Daar zijn we 
namelijk voor! Hopelijk vinden we dan 
de geschikte koper voor deze mooie 
woning want dat is natuurlijk ons doel; 
de juiste mensen bij het juiste huis vin-
den.”

‘Een klein beetje extra overredings-
kracht’
“Ook al trekt de markt aan, voor huizen 
als dit pand aan de Julianalaan duurt het 
iets langer voordat je een koper hebt 
gevonden,” legt Jacobs uit. “Om wo-
ningen in de categorie ‘Statig Wonen’ 
te kunnen verkopen, heb je wat extra 
overredingskracht nodig. De mensen 
die deze woningen kunnen kopen, heb-

ben vaak al een huis. We moeten die 
mensen overtuigen van de mooie extra 
troeven van dit huis aan de Julianalaan. 
Daarom staan we ook vaak op evene-
menten waar onze doelgroep te vinden 
is, zoals het Concours Hippique in Eind-
hoven of de Polo Proeverij in Waalre.” 
Mevrouw Van Mierlo lacht: “Steeds als 
jullie aan een evenement deelnemen, 
dan zien wij direct daarna hier vaak be-
langstellenden rondrijden om te kijken 
naar ons huis. Ze komen dan tot op de 
oprit aan toe maar stappen vaak niet uit. 
Aanstaande zaterdag mogen ze uitstap-
pen op de oprit en gewoon even lekker 
binnenlopen. De koffie zal in ieder geval 
klaarstaan.” 

Trieling-Jacobs Makelaars is gevestigd 
aan het Heuvelplein 28 in Beek en 
Donk. Voor meer informatie, vragen of 
het maken van een afspraak, kunt u te-
recht op www.trielingjacobs.nl of belt u 
040-7878758. Alle informatie omtrent 
het huis van de familie Van Mierlo 
vindt u op www.statigwonen.nl. 

Wij ontmoeten u graag aanstaande za-
terdag tijdens de Open Huizen Dag! 

Op 3 oktober aanstaande wordt in 
heel Nederland door de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars, de NVM, 
de Open Huizen Dag georganiseerd. 
Die Open Huizen Dag vindt twee 
keer per jaar plaats. Van 11.00 tot 
15.00 uur kunnen mensen die inte-
resse hebben rondkijken in wonin-
gen die door verkopers en makelaars 
worden opengesteld. 
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•  Twee-onder-een-kapwoning
•  Bouwjaar 1973
•  Woonopp. 130 m² / Inh. 420 m³
•  Perceeloppervlakte 261 m²
•  4 slaapkamers
•  Uitgebouwde woning met garage + 

carport.

VRAAGPRIJS: € 239.000,- K.K. 

LIESHOUT
De Klumper 23

•  Twee-onder-een-kapwoning
•  Bouwjaar 1974
•  Woonopp. 125 m² / Inh. 410 m³
•  Perceeloppervlakte 313 m²
•  5 slaapkamers
•  Uitgebouwde woning met kantoor en 

2 parkeerplaatsen.

VRAAGPRIJS: € 239.000,- K.K. 

LIESHOUT
De Melter 1

•  Tussenwoning
•  Bouwjaar 1973
•  Woonopp. 114 m² / Inh. 353 m³
•  Perceeloppervlakte 190 m²
•  4 slaapkamers
•  Nette woning met royale garage

VRAAGPRIJS: € 194.500,- K.K. 

LIESHOUT
Adriaan Boutlaan 20

•  Halfvrijstaande woning
• Bouwjaar 1991
•  Woonopp. 115 m² / Inh. 360 m³
•  Perceeloppervlakte 247 m²
•  3 slaapkamers
•  Uitgebouwde woning met aanpandige 

garage.

VRAAGPRIJS: € 269.500,- K.K. 

MARIAHOUT 
Talingstraat 21

•  Twee-onder-een-kapwoning
•  Bouwjaar 1974
•  Woonopp. 115 m² / Inh. 375 m³
•  Perceeloppervlakte 228 m²
•  4 slaapkamers
•  Vrijstaande garage + kunststof 

kozijnen.

VRAAGPRIJS: € 215.000,- K.K. 

LIESHOUT
De Melter 9

• Vrijstaande woonboerderij
•  Bouwjaar 1940
•  Woonopp. 200 m² / Inh. 1.750 m³
•  Perceeloppervlakte 1.934 m²
•  4 slaapkamers
•  Gelegen in het buitengebied.

VRAAGPRIJS: € 425.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Kampenweg 2

•  Twee-onder-een-kapwoning
•  Bouwjaar 1982
•  Woonopp. 91 m² / Inh. 310 m³
•  Perceeloppervlakte 227 m²
•  3 slaapkamers
•  Vrijstaande garage.

VRAAGPRIJS: € 189.000,- K.K. 

LIESHOUT 
De Wieken 4

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER 2015
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR
EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

3 OKTOBER
11.00 - 15.00 uur

EEN LEUKE WONING 
GEZIEN TIJDENS DE 
OPEN HUIZEN DAG?

 Ook als aankoopmakelaar 
kunnen wij iets voor u 

betekenen. 

De makelaars informeren u 
graag verder! 

• 4 halfvrijstaande woningen
• NIEUWBOUW, start bouw in overleg (bouwtijd bedraagt 9 maanden)
• Woonopp. 123 m2 / Inh. 471 m3
• Perceeloppervlakte 231 m2 
• De Fontein www.wonenindefontein.nl

U bespreekt vooraf met de woonadviseur uw wensen. Diverse mogelijkheden zoals inloopkast, wasberging,  uitbouw, garage, indeling woning etc.. 
Daarna bepaalt u of u tot aankoop over gaat. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.  Uw woonadviseur is op zaterdag 3 oktober op locatie van 11.00-13.00 uur. 

Woning met  energielabel A en vloerverwarming. 
Gebouwd met duurzame en kwalitatieve materialen, alles nieuw en onderhoudsarm.
Vraag naar de mogelijkheden of maak een afspraak met uw woonadviseur.

LIESHOUT
De Klumper dichtbij alle voorzieningen

NIEUWBOUW
VANAF € 207.000 V.O.N.

OPEN HUIS VAN 11.00 - 13.00 UUR OP LOCATIE
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER 2015

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER 2015
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR
EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

3 OKTOBER
11.00 - 15.00 uur

AANBOD VAN

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

0492 - 38 66 00
info@berkkerkhof.nl
www.berkkerkhof.nl

•  4-kamer maisonnette 
• Bouwjaar 1974
• Woonopp. 133 m2 / Inh. 447 m3
• 3 slaapkamers
• Centrumlocatie 
• Ca. 42 m2 terras op het zuiden 

VRAAGPRIJS: € 189.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Dorpsstraat 48

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1983
• Woonopp. 107 m2 / Inh. 367 m3
• Perceeloppervlakte  209 m2
• 4 slaapkamers
• Berging & privacybiedend perceel

VRAAGPRIJS: € 199.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Laarweg 36

VRAAGPRIJS: € 695.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Julianalaan 7

•  Hoekwoning
• Bouwjaar 1970
• Woonopp. 106 m² / Inh. 296 m³
• Perceeloppervlakte 130 m²
• 4 slaapkamers 
• Vrijstaande garage

VRAAGPRIJS: € 179.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Kamillestraat 18

•  Hoekwoning
• Bouwjaar 1991
• Woonopp. 118 m² / Inh. 355 m³
• Perceeloppervlakte 169 m²
• 4 slaapkamers
• instapklare woning met uitzicht over 

park

•  Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1930
• Woonopp. 130 m² / Inh. 430 m³
• Perceeloppervlakte 365 m²
• 4 slaapkamers 
• Vrijstaande garage

•  Vrijstaande woning
• Bouwjaar  1987
• Woonopp. 210 m² / Inh. 800 m³
• Perceeloppervlakte 1.134 m²
• 3 slaapkamers 
• Royale inpandige garage

VRAAGPRIJS: € 209.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 192.500,- K.K. 

BEEK EN DONK
Rietkampen 61

AARLE-RIXTEL
Bosscheweg 17 AANBOD VAN

Heuvelplein 28
5741 JK Beek en Donk

0492-338170
info@trielingjacobs.nl
www.trielingjacobs.nl 

AANBOD VAN

Helmondseweg 12
5735 RB Aarle Rixtel

0492 - 38 38 84
info@harrymoesmakelaardij.nl
www.harrymoesmakelaardij.nl

• Uitgebouwde tussenwoning
• Bouwjaar 2005
• Woonopp. 144 m2 / Inh. 499 m3
• Perceeloppervlakte 159 m2
• Tuin op het zuiden
• Ruime zolder

VRAAGPRIJS: € 249.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Piushof  9

• Semi-bungalow 
• Bouwjaar 2013
• Woonopp. 111 m2 / Inh. 525 m3

• Perceeloppervlakte  195 m2

• 2 slaapkamers
• Direct beschikbaar 

Allerlaatste per direct beschikbare bungalow op prachtige locatie. 
Compleet woonprogramma op de begane grond, � jne patio en veel ruimte op de 
verdieping.  

No-risk clausule & gratis verkoop huidige woning bespreekbaar! 

KOOPSOM: € 277.500,- V.O.N.  

AARLE-RIXTEL
Het Klavier 8

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1951
• Woonopp. 95 m2 / Inh. 380 m3
• Perceeloppervlakte  665 m2
• 3 slaapkamers
• Ruim perceel & diverse bijgebouwen

VRAAGPRIJS: € 275.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Kerkstraat 1

• Hoekwoning 
• Bouwjaar 1964
• Woonopp. 115 m2 / Inh. 415 m3
• Perceeloppervlakte 187 m2
• 3-4 slaapkamers
• Garage en carport 

VRAAGPRIJS: € 225.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Dijkmanstraat 16
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER 2015

KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN
TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR

EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

3 OKTOBER
11.00 - 15.00 uur

• Twee-onder-een-kapwoning  
• Bouwjaar 2004
• Woonopp. 145 m2 / Inh. 468 m3
• Perceeloppervlakte 168 m2
• 4 slaapkamers
• Carport met ruime berging

“Gewoon af met allure”. Een ruime comfortabele woning met optimale benutting van 
het perceel. 

Het Heuvelplein met allerlei dagwinkels is op loopafstand gelegen. Een � jne plek voor 
jong en oud.

VRAAGPRIJS: € 339.000,-  K.K.  

BEEK EN DONK
Pater Vogelsstraat 44

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1959
• Woonopp. 177 m2 / Inh. 446 m3
• Perceeloppervlakte 462 m2
• 3 slaapkamers
• Vrijstaande garage van 63 m2 en 

bergzolder

VRAAGPRIJS: € 375.000,- K.K.  

BEEK EN DONK
Kapelstraat 107

•  Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1988
• Woonopp. 165 m2 / Inh. 670 m3
• Perceeloppervlakte 497 m2
• 3 slaapkamers
• Gemoderniseerd & levensloopbestendig

VRAAGPRIJS: € 450.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Rogier Monicxlaan 3

•  Woonboerderij 
• Bouwjaar 1872
• Woonopp. 344 m2 / Inh. 900 m3
• Perceeloppervlakte 4.526 m2
• 4 slaapkamers
• Beroep aan huis mogelijk  

VRAAGPRIJS: € 575.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Bemmerstraat 10

•  Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1995
• Woonopp. 138 m2 / Inh. 600 m3
• Perceeloppervlakte  539 m2
• 4 slaapkamers
• Inpandige garage & veel privacy 

KOOPSOM: € 350.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Wijnkelderweg 2

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER 2015

•  Vrijstaande woning  
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 140 m2 / Inh. 450 m3
• Perceeloppervlakte  1.250 m2
• 4 slaapkamers
• Ruime garage 

VRAAGPRIJS: € 359.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Laarweg 27

• 4-kamerappartement met balkon 
• Bouwjaar 2012
• Woonopp. 126 m2 / Inh. 378 m3
• 3 slaapkamers
• Royale woonkamer en leefkeuken
• Parkeerplaats in garage 

VRAAGPRIJS: € 296.500,- V.O.N.  

BEEK EN DONK
Pieter Breughellaan 105

•  Vrijstaande woning  
• Bouwjaar 1967
• Woonopp. 155 m2 / Inh. 531 m3
• Perceeloppervlakte  371 m2
• 5 slaapkamers
• Ruime garage & levensloopbestendig

VRAAGPRIJS: € 219.000,- K.K. 

MARIAHOUT
Julianastraat 32

• Woonboerderij  
• Bouwjaar 1994
• Woonopp. 225 m2 / Inh. 900 m3
• Perceeloppervlakte  2.430 m2
• 3 slaapkamers
• Diverse bijgebouwen & veel 

woonruimte

VRAAGPRIJS: € 535.000,- K.K. 

MARIAHOUT
De Hei 27

• 3-kamer maisonnette 
• Bouwjaar 1997
• Woonopp. 100 m2 / Inh. 405 m3
• 2 slaapkamers
• Centrumlocatie 
• Ruime bergzolder & ruime garage 

VRAAGPRIJS: € 195.000,- K.K.  

LIESHOUT
Dorpsstraat 11a

•  Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1988
• Woonopp. 151 m2 / Inh. 710 m3
• Perceeloppervlakte 475 m2
• 4 slaapkamers
• Inpandige & vrijstaande garage

VRAAGPRIJS: € 425.000,- K.K. 

LIESHOUT
De Vang 29

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1966
• Woonopp. 127 m2 / Inh. 378 m3
• Perceeloppervlakte  661 m2
• 4 slaapkamers
• Ruime garage & vrijstaande berging

VRAAGPRIJS: € 325.000,- K.K. 

LIESHOUT
Molenstraat 29

•  3-kamer appartement  
• Bouwjaar 2006
• Woonopp. 108 m2 / Inh. 365 m3
• 2 slaapkamers
• Nabij centrum gelegen  
• Eigen parkeerplaats en berging

VRAAGPRIJS: € 335.000,- K.K. 

GEMERT
Vondellaan 155
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De vrijwilligers die de meidenavonden van 
tienerwerk Laarbeek begeleiden zijn druk 
bezig met de organisatie van een sponsor-
dag ten behoeve van de Stichting ALS. Deze 
sponsordag zal plaatsvinden op 24 april 
2016, maar om alles goed voor te berei-
den zijn de dames nu alvast op zoek naar 
enthousiastelingen die een bijdrage willen 
leveren aan deze dag. 

Plannen maken uit betrokkenheid
Jongerenwerker Anneke Merks van ViERBIN-
DEN vertelt over de achtergrond van de plan-
nen: “Liesbeth van den Heuvel is één van de 
vrijwilligsters van Cendra. In december 2012 
verloor zij haar man Hans aan de ziekte ALS. 
De meiden van de meidenavonden zijn erg 
met Liesbeth begaan en wilden haar verras-
sen met een bijzonder evenement. Ze zijn 
samen gaan brainstormen en van het een 
kwam het ander. Inmiddels zijn de plannen 
uitgegroeid tot een groot evenement waar-
van de opbrengst in zijn geheel ter beschik-
king gesteld zal worden van de Stichting 
ALS. Als jongerenwerker kan ik dit prachtige 
initiatief van de meiden alleen maar onder-
steunen.” De stichting ALS financiert onder 
andere wetenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaak en mogelijkheden ter voorkoming, 
genezing en toekomstige behandeling van 
ALS.

Sponsorloop voor scholen
Het programma van de ALS sponsordag be-
staat uit verschillende onderdelen. Een spon-
sorloop voor alle Laarbeekse scholieren zal 

de centrale activiteit zijn. Er wordt een route 
van 5 km door Aarle-Rixtel uitgezet en deel-
nemers kunnen zich per gelopen kilometer 
laten sponsoren. Meer details en mogelijkhe-
den tot aanmelding voor deze sponsorloop 
zullen te zijner tijd via de scholen in Laarbeek 
bekendgemaakt worden.

Kofferbakverkoop
Op het terrein rondom Cendra zal er tijdens 
de ALS Sponsordag een kofferbakverkoop 
plaatsvinden. Iedereen die spulletjes over 
heeft en deze wil verkopen ten behoeve van 
het goede doel, kan deze te koop aanbieden 
vanuit de kofferbak van zijn auto. De op-
brengst kun je geheel of gedeeltelijk beschik-
baar stellen voor de Stichting ALS.

Kraampjes met zelfgemaakte spullen
Ten slotte stelt Cendra op haar terrein markt-
kraampjes ter beschikking waar je zelfge-
maakte spulletjes kunt verkopen. “Of als je 
goed bent in het lakken van nagels, schmin-
ken of make-up kun je daar natuurlijk ook iets 
mee doen. Wij staan open voor alle creatieve 
ideeën die geld opbrengen voor het goede 
doel”, stelt Anneke. “Als je je wilt aanmelden 
om mee te doen of vragen hebt, kun je met 
mij contact opnemen.”

Meidenavonden
De meiden van de meidenavonden starten 
in januari met het maken van posters en an-
dere materialen om de ALS Sponsordag aan 
te kondigen en tot een succes te maken. De 
Meidenavonden voor alle Laarbeekse mei-

den van groep 6 t/m 8 vinden iedere 6 we-
ken plaats en zijn een groot succes. Op 24 
november start er daarom ook een vervolg in 
de vorm van een Meidenavond Plus voor alle 
meiden op de middelbare school. De avon-
den vinden plaats in het gebouw van Cendra 
in Aarle-Rixtel. 

Voor meer informatie over de ALS Sponsor-
dag, om je aan te melden voor de koffer-
bakverkoop of een marktkraampje of voor 
informatie over de Meidenavonden neem 
je contact op met Anneke Merks, jongeren-
werker bij ViERBINDEN. Zij is bereikbaar op  
06-4686 2102 of via amerks@vierbinden.nl

ALS SPONSORDAG

Meiden van tienerwerk organiseren ALS Sponsordag

ViERBINDEN.NL

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Maatjes gezocht voor Maatjesproject ViERBINDEN
Laarbeek - Een maatje kan op allerlei 
manieren helpen door bijvoorbeeld 
een bezoek thuis te brengen of door 
samen op stap of naar de film te 
gaan, te sporten, fietsen, wande-
len, koffie drinken, spelletje doen 
of samen met een hobby bezig zijn. 
ViERBINDEN maatjesproject is op 
zoek naar vrijwilligers die een ma-
tje voor iemand willen zijn.

Voor een 73-jarige man uit Lieshout 
is het maatjesproject op zoek naar 
een man of vrouw die 1 keer per 
week met meneer wil gaan wande-
len of fietsen. Bij slecht weer zou hij 
ook graag wat dingen op zijn com-
puter willen leren. Dagen en tijden in 
overleg.

Voor een 80-jarige man uit Aarle-Rix-
tel is het maatjesproject op zoek naar 
een maatje die het leuk vindt om sa-
men met hem te wandelen en even-
tueel een boodschap te doen. 

Voor 2 dames van 55 en 60 jaar is 
het maatjesproject op zoek naar 2 
wandelaars. Beide vrouwen zijn af-
hankelijk van een rolstoel. Graag 
zouden ze 1 keer per week buiten 
gaan wandelen om eventueel een 
boodschap te doen en om te genie-
ten van de buitenlucht. 

Ook is het maatjesproject op zoek 
naar een maatje voor een 79-jarige 
man uit Aarle-Rixtel. Deze meneer 
zit in een elektrische rolstoel die hij 
heel handig manoeuvreert en wil 
daarmee graag op pad met iemand 
die met hem meefietst en samen met 
hem een terrasje pikt of iets derge-
lijks. Bij slecht weer zou hij ook graag 
buurten.

Voor een 68-jarige vrouw uit Aar-
le-Rixtel zoekt het maatjesproject 
een maatje die gezelligheid kan bie-
den. Samen buurten, wandelen, ter-
rasje pikken enz. 

Voor 3 stoere jongens tussen de 21 
en 28 jaar oud met een beperking 
zijn we op naar 3 maatjes. De jon-
gens zoeken iemand die bijvoorbeeld 
mee naar de kroeg wil, een uitje naar 
de bioscoop wil maken, spelletjes 
spelen, enz. 

Tevens is het maatjesproject voor 
een enthousiaste 12-jarige jongen 
uit Beek en Donk op zoek naar een 
jongen/man die samen met hem wil 
gaan fietsen, vissen of gezellig naar 
de speeltuin wil gaan. 

Voor meer informatie over deze va-
catures of als u interesse heeft om 
maatje te worden dan graag con-
tact opnemen met het maatjespro-
ject Laarbeek, Otterweg 27, 5741 
BC Beek en Donk, telefoonnummer: 
0492-328807. Een mailtje sturen 
naar sdkoning@vierbinden.nl kan 
natuurlijk ook.

Vrijwillige coördinator Maatjesproject: iets voor jou?
Laarbeek - Het Maatjesproject Laar-
beek is op zoek naar een betrokken en 
enthousiaste vrijwillige coördinator. 
Bij het Maatjesproject zetten vrijwil-
ligers zich in voor zowel jongere als 
oudere Laarbeekse mensen in kwets-
bare situaties. Dat wil zeggen mensen 
met een chronische ziekte, lichame-
lijke- en of verstandelijke beperking, 
dementerenden of eenzamen. 

Vrijwilligers van het maatjesproject 
Laarbeek noemen we ‘maatje’ en 
steunen mensen, die:
• er op uit willen, maar het moeilijk  
 vinden om dat alleen te doen
• zich niet eenzaam willen voelen
• moeite hebben om zelf initiatief te  
 nemen

• mantelzorger zijn, maar degene   
 waar ze voor zorgen niet alleen   
 kunnen laten, maar toch even er  
 opuit willen om even op adem te  
 komen.

Een maatje kan op allerlei manieren 
helpen:
• samen op stap gaan om afleiding  
 te zoeken of om mensen te ont  
 moeten: fietsen, wandelen, samen  
 sporten of naar de film.
• bezoek thuis: koffie drinken, pra  
 ten en spelletjes doen

De vrijwillige coördinator houdt ge-
sprekken met zowel de vrijwilligers 
als de hulpvragers en stemt de inzet 
van vrijwilligers af op de vraag. Hier-
voor zijn wij op zoek naar een flexibe-

le, sociaalvaardige persoon die graag 
zijn/haar inzet wil plegen voor zowel 
de kwetsbare mensen als voor de in 
te zetten vrijwilligers. De vrijwillige 
coördinator dient in het bezit te zijn 
van een auto en handig te zijn met de 
computer. Hij/zij krijgt professione-
le ondersteuning en begeleiding. Als 
vrijwillige coördinator kun je er ook 
voor kiezen om voor een bepaalde 
kern werkzaam te zijn, bijvoorbeeld al-
leen Beek en Donk. In dat geval is het 
Maatjesproject Laarbeek op zoek naar 
meerdere coördinatoren. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Suzan de Koning, Coördinator ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk en Maatjes-
project. Mail sdkoning@vierbinden.nl 
of tel. 0492-328807.

The Black Longhorn in Zonnetij
Aarle-Rixtel – Countryclub ‘The Black 
Longhorn’ verzorgt op donderdag 15 ok-
tober in de ontmoetingsruimte van Zon-
netij een optreden.

Countryclub The Black Longhorn is in 
1991 opgericht door een aantal country 
liefhebbers. Zij organiseerden dans- en 
luisteravonden met country orkesten. De 
naam ‘Black Longhorn’ is bedacht door 
medeoprichter Willy van Oorschot, beter 
bekend als ‘Big Willy’. De eerste coun-
tryavond vond plaats op 17 augustus 1991 
in De Ark in Beek en Donk met een optre-
den van Misty Blue. In 1994 verhuisde The 
Black Longhorn naar Zaal Slegers in Lies-
hout. Op dit moment is de thuisbasis het 

Dorpshuis in Lieshout. In 2000 zijn zij be-
gonnen met het organiseren van Country 
Dance Party’s op CD-muziek. Een jaar later 
is The Black Longhorn gestart met een ei-
gen dansgroep, inmiddels uitgegroeid tot 
een grote club enthousiaste liefhebbers 
van zowel line- als partnerdansen. Door 
de jaren heen heeft bij The Black Longhorn 
altijd het accent op het echte Country ge-
legen. Dat is en blijft hun handelsmerk. 

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

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten en 
ontmoeten’ houdt ViERBINDEN in samen-
werking met Savant culinair elke 2 weken 
een restaurantavond in de ontmoetings-
ruimte van Zonnetij. 

De eerstvolgende avond vindt plaatst 
op dinsdag 13 oktober. Iedereen is ook 
dan weer van harte welkom vanaf 17.30 
uur en het diner wordt geserveerd om 
18.00 uur. Inschrijven en een plaatsje re-
serveren kan tot uiterlijk donderdag 8  
oktober, 15.00 uur. U kunt dit doen via 
het secretariaat van ViERBINDEN, Tel. 

0492-328800 of via een e-mail naar  
stichting@vierbinden.nl. De restaurant-
avonden vinden iedere 14 dagen plaats 
en worden steeds bekend gemaakt in De 
MooiLaarbeekKrant.

Voor 13 oktober staat het volgende menu 
op het programma: heldere kippen groen-
tesoep, ovengebakken vis met parmaham 
jasje met Toscaanse tomatensaus of var-
kensmedaillon met champignonsaus, ge-
bakken krielaardappelen, groene groente 
melange en grand dessert. Voor dit driegan-
genmenu betaalt u €13,50. Graag tot ziens.
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Campina vla
literpak

1.23-1.76

Brand of Palm bier*
krat 24 fl esjes à 25/30 cl.

Palm: 3 pakken à 6 fl esjes à 25/30 cl. 
3 pakken à 6 blikjes à 33 cl.

12.87-16.98

Persil wasmiddel
3 producten naar keuze

17.97-20.97

Senseo koffi epads
2 zakken à 32/36 pads

7.98-8.30

Hollandse Conference 
handperen

per kilo

1.99

Felix kattensnacks, 
crunchy of multipacks

of Bonzo hondensnacks
alle soorten

Grand’Italia pastasaus
pot 260/400 gram

(maximaal 3 stuks per klant)

0.99

1+1
GRATIS

2 zakken van 2.90 voor 1.45

Witte mini puntjes
zak 10 stuks

5.99
kilo 7.49

Magere runderriblappen
800 gram

8.79

2 zakken à 32/36 pads

6.50
2 zakken

25%
KORTINGPrijsvoorbeeld: Felix vlees selectie in gelei, 

pak 12 zakjes à 100 gram 
van 3.59 voor 2.69

4 OKTOBER
DIERENDAG

0.99 1+1
GRATIS

10.00
3 stuks

(maximaal 3 stuks per klant)

9.99

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 potten Grand’Italia pastasaus 

bolognese à 400 gram van 5.18 voor 2.59

Bezoek ook onze website:

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

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

W 40 - Aanbiedingen gelden van maandag 28 september t/m zaterdag 3 oktober 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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LEZERSPODIUM

Wandelen, een gezonde beweging
Wandelaars zijn er in allerlei soorten. 
Veel wandelaars wandelen gewoon 
wekelijks of dagelijks hun rondje door 
het dorp. Anderen trainen al wande-
lend om een voor hen speciale tocht te 
volbrengen. Hierbij valt te denken aan 
een Kennedymars of Vierdaagse.

Tochten zijn er het hele jaar door en 
dikwijls verrassend leuke, door een 
prachtige omgeving, waar je anders 
langs wandelt en meestal uitstekend 
georganiseerd.

Zelf heb ik een week na de 4daagse 
van Nijmegen (4x 50km) de nacht 
van Santpoort gewandeld, een tocht 
van 110 km, waarvan de laatste 50 
km door het Kennemer duingebied 
gingen. Los zand, duin op en duin af. 
Een prachtige tocht. Op 31 juli begon-
nen we aan de Heuvelland 4daagse 
vanuit Berg en Terblijt. 4 dagen 42 
km door het prachtige Limburg. Veel 
steile klimmen, bos- en graspaadjes. 
Een week later de 3-daagse van de 
Weerribben, een prachtig veengebied 
boven Giethoorn. Een wandelgebied 
dat dit jaar volop onder de aandacht 
van wandelend Nederland is gebracht. 
Ik liep er elke dag 40 km door het sop-
pende land van Overijssel en Friesland.
Op 19 en 20 september was er weer 
de tocht der tochten. De langste tocht 
die er in Nederland georganiseerd 
wordt. Een echte tocht voor de door-
lopers, wel een gezellige en mooie 
tocht, de Nijmegen – Rotterdam Mars, 
een wandeltocht over 160 km. Deze 
werd voor de 50e keer georganiseerd 
en voor mij was het de 6e editie. De 
tocht moet binnen 29 uur volbracht 
worden, flink doorstappen dus.

Zaterdagmorgen vertrokken we om 
11.00 uur met 122 wandelaars vanuit 
het Kronenburgerpark en zondagmid-

dag finishten 99 wandelaars achter de 
muziek aan op sportpark de Lange pad 
in Rotterdam. In de kantine werden ui-
teraard diverse wandelaars om uiteen-
lopende prestaties zowel door de bond 
als door de organisatie gehuldigd. Zo 
werd een dame gehuldigd omdat ze 
tijdens deze tocht de 160.000 km 
grens was gepasseerd met officiële 
wandeltochten.

Afgelopen weekend was er De tocht 
om de Noord. Een tocht die voor de 
10e keer werd georganiseerd. Zelf liep 
ik hem voor de 5e keer. Een tocht die 
telkens als een lijn door de provincie 
Groningen loopt. Maar wel ieder jaar 
een andere streep, dus telkens een 
andere route. De tocht had zowel 
zaterdag als zondag een afstand van 
40 km. Deze toch geeft een beleving 
mee van de provincie Groningen. Je 
wandelt nergens zomaar langs. Nee, je 
wandelt overal door, koeienstal, var-
kensstal, kerken, fabrieken, scholen, 

musea, noem maar op. En in al die ge-
bouwen waar je doorwandeld zet de 
eigenaar zijn beste beentje voor.

Voor deze tocht gaat de inschrijving 
op 1 maart om middernacht open en 
dit jaar was het maximum van 5000 
wandelaars om 9.00 uur in de ochtend 
bereikt. Omdat het dit jaar de 10e keer 
was, begonnen ze (voor 200 lopers) 
met een Kennedymars, dus de 1e dag 
80 km en de 2e dag 40 km. Uiteraard 
was ik daar ook bij. En in alle dorpjes 
is het een groot muzikaal feest. Bij de 
start vrijdagavond kwam de bisschop 
van Groningen ons zegenen voor een 
goed verloop en gezonde thuiskomst. 

Wandelen, een groot feest met voor 
elk wat wils. Tot de volgende wande-
ling!

Mari Vereijken

Prijzen Buurtendag Beek en Donk
Beek en Donk - Tijdens de eerste goed 
verlopen Buurtendag waren er een aan-
tal wedstrijden en wedstrijdjes waar-
van de organisatie bij deze de uitslagen 
en de winnaars willen vermelden.

Fotowedstrijd 
Fotoclub ’t Objectief organiseerde een 
fotowedstrijd waarbij foto’s over Beek 
en Donk gemaakt ‘moesten’ worden. 
Foto’s over wat je het mooist en lelijkst 
vond in Beek en Donk. De foto’s wer-
den beoordeeld door een deskundige 
jury, ondersteunt door de professionele 
fotograaf Joost Duppen.

De mooiste foto over wat lelijk is in Beek 
en Donk werd gemaakt door Henk Ber-
kers en betrof een pand aan de Gemert-
seweg (oud pand van Balkom Garage 
annex Fietsenwinkel). De mooiste foto 
over wat mooi is in Beek en Donk werd 
gemaakt door Tonny van den Eijnde en 
betrof het prachtige verlichte houten 
paneel aan het nieuwe Commanderij 
college. Een aantal foto’s zijn te be-
wonderen op de site van de Dorpsraad 
www.dorpsraad-beekendonk.nl. 

Speur- en puzzeltocht
De Dorpsraad hield een speurtocht en 
puzzeltocht voor kinderen. Twee kinde-
ren, Romy van den Berg en Mike van 
den Berg, hadden alle sprookjes ge-
vonden en het goede woord ‘spijker-

fabriek’. Minthe, Noralin en Arvin Sch-
meiss hadden ook alle sprookjes, maar 
een iets korter woord. Na loting hebben 
Romy, Mike, Minthe en Noralin van de 
Dorpsraad een leuke prijs ontvangen.

Vragenkwis
Marie-Christine van der Heijden is de 
winnares van de vragenkwis over Beek 
en Donk. Het woord wat ze zochten 
was ‘Dorpsondersteuner’. Zij ontving 
van de Dorpsraad een boekenbon.

Biljarten
Biljartvereniging ’t Centrum hield een 
tweetal leuke, maar ook spannende 
wedstrijden. Het barakken werd ge-
wonnen door Gerry de Fost en Jan Ver-
bakel won het dobbelsteen/pion stoten. 
Zij zullen via de vereniging een fles 
‘jonge’ ontvangen. 

KBO Beek en Donk
Tot slot organiseerde KBO Beek en Donk 
een wedstrijd om te raden hoeveel een 
mand met levensmiddelen kost. Het to-
tale bedrag was €42,05 en de gelukki-
ge winnares Franka Ketelaars heeft de 
mand inmiddels ontvangen.

De Dorpsraad en ViERBINDEN bedan-
ken alle deelnemende organisaties en 
de bezoekers voor deze fijne en voor 
herhaling vatbare dag!

Kom dansen in de Waterpoort
Beek en Donk - Na het succes van de vo-
rige dansmiddagen staat de volgende al 
weer voor de deur. Op dinsdag 6 oktober 
wordt in de ontmoetingsruimte van de Wa-
terpoort weer een dansmiddag gehouden.

Onder leiding van DJ Arie Wagelmans 
komen verschillende gezelschapsdansen 
voorbij, zoals de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango en een Swing. Iedereen is welkom, 

u heeft geen partner nodig. De middagen 
zijn goed voor lijf en leden en houden u 
jong! 

De dansmiddag op 6 oktober begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij ViERBIN-
DEN, Machteld Hoebergen, mhoebergen@
vierbinden.nl of tel. 06-45203227. Zegt 
het voort, op naar de Waterpoort!

www.richarddebeer.nl  -  0492 38 48 48

Op 13 september jl. verzamelden bijna 350 mountainbikers 
zich in Bure, België, om deel te nemen aan Duchenne 
Heroes 2015. Duchenne Heroes is de zwaarste 7-daagse 
mountainbiketocht van de Benelux. Per dag wordt 100 
kilometer afgelegd over zware mountainbiketracks in 
België, Luxemburg, Duitsland en Nederland.

Duchenne Heroes Laarbeek droeg dit jaar voor het 
derde jaar op rij zijn steentje bij. Het team van Duchenne 
Heroes bestaat o.a. uit Corné van de Ven, Richard de 
Beer, Ingrid de Beer, Petrus Opsteen en Koen Schrama. 
Gezamenlijk proberen zij Duchenne Spierdystrofi e ‘de 
wereld uit te trappen’. Wat ooit begon als een uitdaging 
als mountainbikers is voor de Laarbekenaren uitgegroeid 
tot veel meer dan dat. Ze namen voor de derde keer deel 
aan deze tocht, niet omdat ze zelf kinderen hebben met 
deze afschuwelijke aandoening, niet omdat ze iemand in hun familie hebben maar eenvoudigweg 
omdat Duchenne Spierdystrofi e levens van jonge mensen veel te vroeg beëindigt. “Daar willen 
wij voor fi etsen en ervoor zorgen dat er een medicijn komt om dit te stoppen”, aldus Richard de 
Beer. 

Een uitgebreid verslag van Duchenne Heroes Laarbeek 2015 leest u volgende week in deze krant.

 Duchenne Heroes Laarbeek
 2015: missie geslaagd!

www.triafi etsen.nl
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MooiBoerdonk
Eerste lustrum Tismarwadegewendbent

Boerdonk - In mei 2010 repeteerde het 
orkest voor het eerst. Met Boerdonkse 
muzikanten die nooit een noot hadden 
gespeeld en pas een paar weken daar-
voor het instrument hadden gekozen 
waarvan zij vermoedden dat het hen 
het beste zou passen. “Het duurde 
maanden voordat we ‘het hondje van 
de bakker’ eindelijk eens onder de knie 
hadden”, vertelt Nettie Opheij (me-
de-oprichtster van de band). “Nu klinkt 
‘Het dondert en het bliksemt’ al na twee 
weken repeteren heel aardig. Toch?”  

Flyeren
Even terug naar het begin. Toen Boer-
donk in 2009 zijn eigen carnavals-
vereniging kreeg, vonden Marianne 
Hagelaars en Nettie Opheij, beide mu-
zikaal, dat daar ook een dweilorkest 
bij paste. Tijdens de receptie deelden 
ze flyers uit. Het idee werd met zoveel 
enthousiasme ontvangen, dat een half 
jaar later de eerste repetitie een feit 
was.

“Slechts een enkeling had ooit een in-
strument bespeeld”, vertelt Marianne. 

“Maar dat was achteraf wel ons geluk. 
We moesten allemaal op nul begin-
nen. We zijn nu met 28 leden, die – op 
een enkele uitschieter na - allemaal op 
hetzelfde muzikale niveau zitten. Dat 
zorgt er voor dat we nog steeds alle-
maal zo veel plezier beleven aan het 
maken van muziek. We gaan als indi-
vidu en als groep vooruit. Stapje voor 
stapje.”

Bloedserieus
“In Boerdonk konden ze de dappe-
re pogingen van hun ‘huisorkest’ wel 
waarderen. Ook al kwam het ‘hondje 
van de bakker’ hen ongetwijfeld de 
neusgaten uit. Intussen is ons reper-
toire gelukkig wat groter. Ik kan wel 
eens jaloers worden op mensen die 
muziek uit het hoofd spelen. Dat gaat 
me nooit lukken. Een echte muzikant 
word ik nooit. En de meeste van ons 
niet meer,” zegt Netty.

“Onze kracht zit hem ook niet per se 
in de muzikaliteit”, springt Marianne 
bij. “Maar veel meer in ons enthousi-
asme. Je ziet dat wij plezier hebben in 

wat we doen. Dat is trouwens mede 
de verdienste van onze dirigent Willem 
Pluk. Hij is bloedserieus, maar houdt 
het tegelijkertijd wel heel losjes. Precies 
de man die wij nodig hebben. Hij heeft 
zojuist voor vijf jaar bijgetekend en kan 
dus niet meer zomaar weg ;-).”

8 orkesten naar Boerdonk
In mei bestond het orkest officieel 5 
jaar. Dat hebben de leden gevierd met 
een feestavond. Op kermiszondag zijn 
8 dweilorkesten naar Boerdonk geko-
men, waarvan 7 uit de gemeente Veg-
hel, om het jubileum mee te vieren.  Ie-
der orkest heeft twee keer opgetreden, 
waarna de middag afgesloten werd 
met een optreden van alle orkesten 
samen.

“Onze ambitie? Zorgen dat we ple-
zier houden in het maken van muziek. 
Meer eigenlijk niet. Want alleen als je 
zelf plezier hebt, kun je dat ook over-
brengen. En ik ben er eerlijk gezegd 
niet zo bang voor dat ons dat niet gaat 
lukken.”

Koningschieten in Boerdonk

Boerdonk - Traditiegetrouw werd 
het koningsschieten, op zondag 27 
september, in Boerdonk gehouden. 
Door Stichting Algemeen Boerdonks 
belang en het jongerenkoor ´Imagine´ 
werd een gezellig terras gecreëerd op 
het evenemententerrein ´t Weike. De 
ochtend startte met de traditionele 
vendelgroet van het Onze Lieve Vrou-
we Catharine Gilde.

Hierna konden mensen zich inschrij-
ven voor deelname. 50 Deelnemers 

waagden een poging om de Kermis-
koning van 2014, Jan van der Heijden, 
te verslaan. Dit alles vond plaats onder 
het genot van een lekkere kop koffie 
en overheerlijke pannenkoeken.  Ook 
het prachtige weer, met een heerlijke 
temperatuur en volop zonneschijn, 
zorgde voor een gezellige sfeer. Na 
een spannende strijd tussen de deel-
nemers ging de eer uit naar Ilse van 
den Heuvel, zij mag het gehele jaar 
de eervolle titel van ´Kermiskoningin 
2015´ dragen. Aansluitend op het ko-

ningsschieten werd het jubileumfeest 
van Tismarwadegewendbent gevierd 
en draaide de kermis volop, waardoor 
de gezelligheid nog lang aanhield.

Stichting Algemeen Boerdonks Belang 
en het jongerenkoor Imagine wil ieder-
een bedanken voor hun medewerking, 
in het bijzonder Tismarwadegewend-
bent, het Onze Lieve Vrouwe Catha-
rina Gilde en natuurlijk Juwelier Van 
den Heuvel uit Beek en Donk voor het 
sponsoren van het Zilveren speldje. 

Ilse van den Heuvel, Kermiskoningin 2015

Boerdonk - Wat is dit nou, denkt 
menigeen bij het lezen van deze 
krantenkop. Geen toneel in Boer-
donk? Hoe kan dat nou? En het ging 
zo goed met Gèr Gespeuld. Hè, wa 
zunt. Ja, inderdaad, het ging keigoed 
met Gèr Gespeuld. Afgelopen jaar 6 
avonden stijf uitverkocht en de aan-
wezigen waren toch weer zo enthou-
siast. 

Maar januari 2016 is er dus geen to-
neel in Boerdonk. De reden? Vakan-
tieperikelen. Nou, vakantieperikelen 
zijn het ook niet echt. Er is een keer 
afgesproken om met zijn allen een 
keer op vakantie te gaan, een klein 
weekske weg voor de goeie sfeer. 
Nou kregen ze stomtoevallig een 
giga aanbieding voor een cruiseva-
kantie. Voor nog geen €100,00 de 
man een week op een cruiseschip 

tussen Nederland, Engeland en Span-
je zo’n beetje. 

Voorwaarde was dat ze met minimaal 
10 man moesten zijn en het was in ja-
nuari 2016. Ger Gespeuld heeft lang 
gedubd maar uiteindelijk besloten dit 
toch te doen. Een moeilijke keuze, 
maar goed, een jaar geen toneel in ja-
nuari moet te overleven zijn. In 2017 
staan ze er weer. Op hun site doen ze 
natuurlijk verslag van hun vakantie, 
met foto’s en filmpjes. Ze hebben er 
nu al het schip waar ze mee gaan va-
ren opgezet. www.ger-gespeuld.nl.

Het is niet anders, maar gelukkig is er 
binnenkort al toneel in Keldonk door 
Plankwerk en zij denken dat ‘Iets An-
ders’ gewoon in januari speelt dus 
dan komde nog zat aan uw trekken. 
Tot ziens op den boot.

Geen toneel in Boerdonk in 
januari 2016

Boerdonk – Bij de Cornelius kapel 
werd op 20 september een oogst-
dankviering gehouden. De organi-
satie was in handen van Z.L.T.O. en 
Stichting Cornelius. Pastoor Rombau-
ts ging voor tijdens de dienst. 

Zoals men gewend is werd het een 
mooie en zinvolle viering. Onder een 

stralende zon in deze vroege morgen 
was het voor iedereen heel mooi om 
daar bij aanwezig te zijn. Na afloop 
was er koffie met iets lekkers aange-
boden door Agrarisch Boerdonk. Hier 
werd volop gebruik van gemaakt. Met 
zijn alle nakaarten en bijkletsen heel 
gezellig en de moeite waard om dat te 
organiseren.

Oogstdankviering Cornelius kapel

Speelgoedbeurs Judoclub Yomotaki
Boerdonk - Judo club Yomota-
ki houdt op zondag 1 november 
weer de jaarlijkse speelgoedbeurs 
in Boerdonk. 

Je kunt je opgeven bij info@yomo-
taki.nl of www.yomotaki.nl. Een 

tafel van 1m2 kost €7,50 en een 
kledingrek (zelf meenemen) kost 
€5,00. Meer dan 100 kramen met 
speelgoed en kleding. Ben er snel 
bij want vol = vol.

Wie komt er buurten in 
‘Onderonsje’ in Boerdonk
Boerdonk - In het Onderonsje 
van Boerdonk gaat Cor Biemans 
op maandag 5 oktober in gesprek 
met, ofwel ‘buurten’ zoals hij het 
zelf noemt, met een van de aan-
wezigen. Van 10.00 tot 11.00 uur 
vertelt die in D’n Hazenpot over 
zijn of haar leven. 

De jeugd, de schooltijd, de even-
tuele verkeringstijd, het werk, al-
lemaal onderwerpen die boeiende 
verhalen kunnen opleveren. De 
meeste mensen in Boerdonk zijn 
gewone mensen, heel gewone 

mensen. Ze doen hun dingen, le-
ven hun leven, je kent ze van zien 
en soms van een praatje. En toch 
blijken het bijzondere mensen als 
ze hun verhaal gaan vertellen. De 
overige bezoekers kunnen luisteren 
naar het gesprek. Maar als zij zich 
daartoe geroepen voelen, kunnen 
ze ook mee gaan praten. Uit erva-
ring weet Cor Biemans dat dit heel 
boeiende gesprekken op kan leve-
ren. Wie er met Cor komt buurten 
staat nu nog niet vast. De toegang 
is zoals altijd gratis, de consumpties 
zijn voor eigen rekening.
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Helmond - Altijd al eens date willen hebben 
met een interieurontwerper? Benieuwd naar 
de nieuwste najaarscollectie van woon- 
en gordijnstoffen? Of ook zo’n zin om uw 
interieur warm en comfortabel aan te passen 
aan het jaargetijde dat komen gaat? Dat komt 
goed uit want op 3 en 4 oktober tussen 12.00 
en 17.00 uur staat House of JAB bol van de 
activiteiten tijdens het ‘Luxury Weekend’!

Speeddaten
Tijdens de Meet & Greet zitten onze 
interieurspecialisten voor u klaar om al uw 
interieurvragen te beantwoorden. “Zet ik 
die bank wel of niet tegen de muur? Wat 
zijn qua kleur de mooiste accessoires voor 
mijn interieur? Hoe kan ik dat donkere hoekje 

beter verlichten, zodat ik heerlijk kan lezen op 
een gure herfstavond?” Je thuis fijn voelen; 
daar gaat het ons om. In een korte speeddate 
beantwoorden we uw vraag, zodat u aan de 
slag kunt. Als blijkt dat meer advies nodig is, 
dan maken we geheel vrijblijvend een afspraak, 
eventueel bij u aan huis. Vooraf aanmelden 
voor de speeddate is nodig en kan heel simpel 
via houseofjab.nl/overig. Iedereen is welkom, 
hoe klein de vraag ook is. Wij zijn er voor u om 
u een goed interieuradvies te geven. 

Geïnspireerd raken
Maar er is nog zoveel meer… Voor elke 
woonwens, groot of klein, vindt u luxe en 
comfort voor een warm najaar. We presenteren 
niet alleen de nieuwste najaarscollectie 
woon- en gordijnstoffen en de nieuwste 
najaarscollectie meubelen van Bielefelder 
Werkstatten en IP Design, er is een keur aan 
exclusieve woonaccessoires te vinden zoals 
plaids, sierkussens, glaswerk, potten en vazen 
en bloemdecoratie. Alles staat in het teken 
van een warme styling van uw huis. Nu het 
buiten steeds kouder wordt, is het tijd om het 
binnen lekker knus en warm te maken. Dit kan 

bijvoorbeeld met de nieuwste woonstoffen 
zoals tweed en wol of zelfs met gedurfd 
denim! Maar denkt u ook aan bontplaids 
gecombineerd met kussens waar u lekker onder 
weg kunt kruipen. Handgemaakte potten en 
vazen geven veel sfeer net als een open haard. 

Een compleet én sportief programma 
Het Luxury Weekend is een compleet ‘middagje 
uit’. We hebben werkelijk aan alles gedacht 
om u te inspireren. De Groenstylist verzorgt 
inspirerende bloemdecoraties, Lumenoo 
LED Design geeft verlichtingsadvies voor de 
donkere dagen, Sfeerhaarden De Kempen 
voorziet u van haard- en sfeeradvies, de 
mooiste kunst van Galerie De Kei uit Nuenen 
is te bewonderen en nieuw bij House of JAB; 
de exclusieve houten vloeren van Hakwood. 
Beleef de proeverij van Wijnhuis Helmond en 
die van Japanse hapjes van Roka en voor de 
sportievelingen onder u wordt de nieuwste 
fitnessapparatuur voor thuis van Fitwinkel 
Helmond gepresenteerd en kunt u deze gelijk 
uitproberen. Want waarom zou u er niet voor 
kiezen om lekker thuis te sporten nu het buiten 
steeds kouder wordt?

Noteert u dus in uw agenda: 3 en 4 oktober 
Luxury Weekend House of JAB. Wij kunnen 
niet wachten u te begroeten in onze 
inspiratieshowroom aan de Burgemeester van 
Houtlaan 4A in Helmond. Voor alle informatie 
kunt u terecht op www.houseofjab.nl of via 
onderstaand telefoonnummer. Wij wensen u 
een warm en sfeervol najaar toe!

KOM SPEEDDATEN TIJDENS ONS LUXURY WEEKEND OP
3 EN 4 OKTOBER EN LAAT U VERRASSEN!

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

Trekkertrek Boerdonk komt er weer aan

Boerdonk - Na een succesvolle edi-
tie vorig jaar, waarmee ze trots zijn 
op de eerste plaats die ze hebben 
behaald met de ‘Standaard wedstrijd 
van het jaar’ hoopt de organisatie 
van Trekkertrek Boerdonk ook dit 
jaar weer een prachtig evenement 
neer te zetten. Het weekend staat 
bol van de activiteiten en spektakel.

Er is een compleet programma voor 
jong en oud, zodat iedereen een 
onvergetelijk weekend kan beleven. 

Met twee professionele kleibanen 
staat Trekkertrek Boerdonk weder-
om garant voor nog professionelere 
deelnemers die dit jaar weer voor 
veel spektakel zorgen in diverse 
sportklassen. En zelfs, voor het eerst, 
een officiële wedstrijd met de trucks 
die jarenlang demo hebben gereden. 
Een spektakel van jewelste.

Naast de wedstrijden is er ook weer 
een speelparadijs, waarin de kleintjes 
niets te kort komen. Op zaterdag 

is er na de wedstrijd het bekende 
muziekspektakel BoerdonkBarstLos 
waar The Euros het dak eraf gaan 
spelen. Een geweldige avond waar-
mee de eerste dag wordt afgesloten. 
Op zondag sluiten de Rendac Boys 
en DJ Rijplaat het weekend traditie-
getrouw af.

Tot ziens op Trekkertrek Boerdonk op 
zaterdag 3 en zondag 4 oktober! En-
tree €7,50 (tot 12 jaar gratis) 

Boerdonk Barst Los
Boerdonk - Boerdonk barst weer los. 
Op zaterdag 3 oktober staat de topband 
‘The Euros’ weer klaar om de feesttent 
in Boerdonk op zijn kop te zetten. 

‘The Euros’, voorheen ‘30 Euro Live’, 
is een band waar de muzikanten nog 
begrijpen waar het om gaat. ‘Het pu-
bliek komt niet voor de band maar 
de band komt voor het publiek’. Met 
deze instelling worden de beste hits 
uit het heden en verleden gespeeld, 
maar komen ook de eigen nummers 
van de band voorbij. 

Samen met deze band gaat Boerdonk 
Barst Los weer terug naar het beproef-
de concept, een oergezellige feest-
avond met goede muziek! De tent 
gaat vanaf 20.30 uur open en voor de 
entree hoef je het ook niet te laten, 
slechts €7,50.

Toegang vanaf 16 jaar, geen alcohol 
onder de 18. Evenemententerrein 
Cox, Coxsebaan Boerdonk. De avond 
duurt van 20.30 tot 1.00 uur.

Heilige mis in Servatiuskerk 
Boerdonk – Iedereen is van harte 
uitgenodigd op zaterdag 3 oktober 
voor de H. Mis van 19.00 uur, in de 
Servatius kerk in Boerdonk. 

Celebrant pastoor Rombauts. In deze 
H. Mis wordt de Deutsche Messe 
van Franz Schubert ten gehore ge-
bracht door een groot ensemble van 

OBK uit Erp, het gemengd koor uit 
Boerdonk, het dameskoor uit Erp 
en het Gregoriaans mannenkoor uit 
Erp. Tijdens de Communie wordt het 
klarinetconcert van Mozart gespeeld 
door Esther Verkuijlen en Mark van 
Platen. Dit alles onder leiding van Di-
rigent Ton van Erp en organist Mark 
van Platen.
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Vanuit Lieshout 
wil Lana iedereen 
de groetjes doen.
En iedereen een 
fijne Dierendag 
toewensen. 
Groetjes van 
Tamara van 
Leuken

Waardebon 
t.w.v. 

€50.00 
voor één van 

de leukste 
dieren

06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 

Zak honden- of kattenvoer 
naar keuZe voor 

de Winnaar

de Stater 16  |  LieShout  |  0499-421916  |  WWW.petgigant.nL 

e voor e voor e voor 

de Winnaarde Winnaarde Winnaar

Biezenweg 2A  •  5741 SB  Beek en Donk  •  T 0492 - 46 13 10  •  www.tuincentrumdebiezen.nl

Foto: Martin Prick 
(De MooiLaarbeekKrant)

Cadeaubon t.w.v. € 25,- 
te besteden in onze Jumper store!

Gefeliciteerd met uw prijs:

Zondag opening
kerst- en sfeershow

Op werelddierendag 4 oktober aanstaande 
zal Pater Wester, samen met broeder Jozef, 
uw huisdieren zegenen. Deze uitzonderlijke 
gebeurtenis vind plaats bij Jumper in Beek en 
Donk, gevestigd in Tuincentrum de Biezen.
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Onze grote liefde: Lois

Groetjes, Patrick en Marjolein

Bijgaand een 
foto van onze 
lieve Sip.
Hopelijk komt 
deze in de krant.
Groetjes, 
Maria en Sanne
Dekkers

Een foto van onze luie poes Sushi, die ligt het liefst languit in het gras te zonnen. Op de foto lijkt het of ze zegt:  ‘… mij niet storen, ik ben er even niet…”
 Groetjes, Thea de Jong uit Aarle-Rixtel
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Hallo,

Dit is Tygo onze boxerpup, hij houdt van 

wandelen en zeker in de bossen.

Groet, familie Dekkers
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Ik wil graag meedoen aan de fotowedstrijd 

voor Dierendag. Op de foto; mijn teckel-

meisjes Judah & Doris   

Groetjes van Sarah Schepers uit 

Aarle-Rixtel  

Werelddierendag
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Groet, familie Dekkers
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Waardebon voor een vaccinatie
t.w.v. €47,50 voor de winnaar

 
 

• Hoogstaande kwaliteitszorg 

• Voedingsadvies op maat • Haal- & brengservice 

• Vooruitstrevende behandelmethodes 

• Uitgebreide mogelijkheden hartonderzoek 

• scoop sterilisatie hond 

• Spaarzegelactie • weidedieren

Dierenkliniek Lieshout     Vogelenzang 28 – Lieshout     0492-423389     www.dierenklinieklieshout.nl

Bij Dierenkliniek Lieshout houden wij uw
huisdier in topconditie.

kkkrraanntt

Shadow op weg voor Shadowdag met zijn 

baasjes Pamela en Joey.

Groetjes Caroline Rovers.
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Hallo, Dit zijn Ilvy en Nijntje.Al vier jaar de allerbeste maatjes samen!Ilvy zorgt zelf altijd heel erg goed voor haar diertjes.
Een hele fijne dierendag gewenst voor Nijntje samen met Ilvy.  Knuffel van papa en mama.

Joris in de bossen 
(Het Geregt)
Groetjes van Wendy van Deursen

Dit is Beaver; de allerliefste, lompste en 
vrolijkste hond van dit mooie Laarbeek! 
Het zou superleuk zijn als zij een keer in 
jullie krantje mag staan!! 
Groetjes Melanie Bevers

Dit is mijn baasje Rita Vogels. Ze is 
op 4 oktober – Dierendag -  jarig. 
Een leuk cadeau voor haar verjaardag 
is natuurlijk zangzaad. Daar voelt 
ze zich kiplekker bij en zingt dan als 
een nachtegaal. Maar ik word zo doof 
als een kwartel. Als ze me uitlaat, 
loopt ze als een kievit, voelen we ons 
weer zo fris als een hoentje. Maar op 
mij is ze zo trots als een pauw. 
Je trouwe viervoeter Bonja

Hallo,
Wij zijn Sam (kat) & Bruce (hond) en 

genieten samen van het zonnetje.

Groetjes, Sam en Bruce uit Aarle-Rixtel
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Groetjes Melanie Bevers
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Dit is Mozes, onze teckel, in het zwembad.

Hartelijke groet,

Annegeert Steenbakkers uit Lieshout

www.dogtreatmentshop.nl

Waardebon 

t.w.v. €40,00 

voor de 

winnaar

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

Joris in de bossen 
Joris in de bossen 

Werelddierendag
Dierendag

Bij ons
Is het alt ijd

Waardebon voor een vaccinatie
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Sportend Laarbeek
voetbal

Oregon is persoonlijk
Met meer dan 2500 variaties

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

ASV’33 verpletterd door Handel
Aarle-Rixtel - De wedstrijd  
ASV’33-Handel was er eentje om 
heel snel te vergeten, de gehele 
wedstrijd kwam ASV’33 er hele-
maal niet aan te pas en was Handel 
op alle fronten beter. De wedstrijd 
was dan eigenlijk ook al na een 
kleine 25 minuten gespeeld toen 
de 0-3 op het scorebord verscheen.

Vooraf was bekend bekend dat Han-
del een sterke tegenstander zou zijn, 
maar dat Handel de gehele wedstrijd 
zou domineren en een maatje te groot 
zou zijn, had niemand verwacht. Al 
na 6 minuten opende Handel de sco-
re, balverlies aan ASV’33 zijde was de 
oorzaak hiervan, Jeff Rijksen liet deze 
kans niet onbenut en scoorde laag in 
de benedenhoek. 4 minuten later was 
het Jeff Rijksen opnieuw die wederom 
een fout genadeloos afstrafte 0-2.

ASV’33 kon hier heel weinig tegen-
over stellen, de enigste kans was voor 
Thijs van Uden, maar zijn inzet werd 
door de doelman tot corner verwerkt, 
en hiermee is alles gezegd wat de 
mogelijkheden betreft voor ASV’33, 
de gehele eerste helft. De beslissing 
viel dan ook eigenlijk al na 25 minu-
ten spelen, uit een hoekschop kop-
te Jan Roosjen de 0-3 binnen. Voor 
ASV’33 zat dan ook alles tegen en bij 
dit derde doelpunt moest de doelman 
van ASV’33 vervangen worden we-
gens een blessure. Martijn Verbakel, 
de jonge doelman van ASV’33 had 

de zeer moeilijke taak om Handel van 
meerdere doelpunten af te houden, 
wat hem niet lukte, ook hij bezweek 
onder de kracht van het scoringslusti-
ge Handel, dat voor rust nog tot twee 
maal toe het net wist te vinden. De 
rust brak dan ook aan voor ASV’33 
met een 0-5 achterstand. 

Ook na de rust ging Handel vrolijk 
door, in de 59e minuut kwam de 
0-6 op het scorebord en wederom 
was Jeff Rijksen de plaaggeest voor 
ASV’33. Na dit moment was ASV’33 
enkele keren gevaarlijk middels enke-
le afstandschoten. ASV’33 wist hierna 
zelfs te scoren, Robbert Mol scoorde 
uit een mooie aanval en bracht hier-
mee de eretreffer op het scorebord. 
Maar weer even later werd het zelfs 
1-7, Pim Bexkens was de boosdoener. 
ASV’33 was na het laatste fluitsignaal 
van scheidsrechter van Dijk uit Her-
pen dan ook blij dat de afstraffing niet 
nog groter was geworden. Er is door 
de ploeg van Han van Rosmalen alles 
aan gedaan om een goed resultaat te 
bereiken, maar hier zat simpel gezegd 
niet meer in. Een wedstrijd om snel te 
vergeten, een wedstrijd waarin Han-
del duidelijk beter was, en waarvan 
ASV’33 moet leren. Nogmaals verge-
ten en snel denken aan de wedstrijd 
van komende zondag, want dan treft 
Lierop een getergd ASV’33, wat op 
zoek gaat naar eerherstel en hopelijk 
leidt dat naar de drie punten. 

Opstelling ASV’33: Rob Ren-
ders(25e Martijn Verbakel), Rob-
bert Mol, Gerben Rendering, Rene 

de Vries, Sander v/d Waarsenburg, 
Pim Dubois, Peter Raymakers (70e 
Teun van Asten), Dennis Verbakel, 

Nick Hendriks (52e Mark Smits), 
Ronny Heijmans, Thijs van Uden.

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag: 08.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00 Zaterdag: 08.30 - 17.00

blauw 20%
rood 35%

geel 50%
groen 75%

Giant Talon 0 
van 999 
voor 799

OPRUIMING Fietsen
Gazelle Eclipse 

van 949 
voor 749

Giant Defy Advanced 0 LTD 
van 1499 
voor 1199

Union Flow 
van 479 
voor 369

Jaarlijkse Stippenkorting begonnen

BBB Adapt Shimano Sports camera BBB Elbrus
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Fluwelen Revolutie!
Ik hoor u hardop denken: Wat heeft 
dit met sport te maken?, wetende 
dat er vaak hier over ‘sport’ gepraat 
wordt! Wat gaat er hier verteld 
worden? 
Nu, eigenlijk niks meer, dan wat de 
Fluwelen Revolutie eigenlijk ook 
aanduidt, wat eenieder die begaan 
is met historische gebeurtenissen 
ook dient te weten, toch?
Het was de politieke omwenteling, 
die zich voltrok in het voormalige 
Tsjecho-Slowakije, in het najaar van 
1989. Het Communistische regime 
werd omvergeworpen, zonder dat 
daarbij een militair ingrijpen aan 
te pas kwam. In de nasleep van de 
val van de Berlijnse muur, was deze 
geweldloze revolutie te danken aan 
de de weigering van de Sovjet-
leider Gorbatsjov, om troepen naar 
Praag te sturen! Dit zou op de dag 
van vandaag, 26 jaar later, niet meer 
denkbaar zijn! Er wordt alom veel 
minder flink en hard gevochten!
Zo’ n revolutie heeft natuurlijk 
altijd voor- en tegenstanders! 
Tegenwoordig spreken we van 
een revolutie als iets drastisch 
verandert, waar dan ook, dus 
ook in het voetbalgebeuren, op 
sportgebied! Of nu een amateur-
bestuurtje naar huis gestuurd 
wordt, waarbij nieuwe leden, 
meestal jongere leden met ook 
nieuwere bestuursideeën aan de 
macht komen, of dat er een nieuwe 
koers gevaren gaat worden met 
nieuwe inzichten in bijvoorbeeld 
voetbaltechnische zaken, er zullen 
altijd voor- en tegenstanders zijn, 
want niet-goed-nieuwsgesprekken 
zullen dan ook altijd het gevolg zijn. 
Gaat het goed, verloopt het naar 
wens voor diegene die ‘oude, 
bestaande dingen’ omvergeworpen 
heeft, dan hoor je niemand. Maar 
owee als het niet loopt zoals het 
zou moeten lopen na een grote 
verandering, dan is de kritiek niet 
van de lucht!
Terecht? Wie zal het zeggen? Je 
komt tóch op voor jouw mening en 
kijk op dingen en hoe die op een 
bepaalde manier bewerkstelligd 
worden! Zo ook met de wat 
grotere verenigingen zoals Ajax, 
waar de Fluwelen Revolutie een 
omwenteling betekende in de 

geschiedenis van de AFC! Deze 
werd ingezet door Ajax icoon Johan 
Cruijff, die kritiek gaf op het spel én 
het bestuur van de Amsterdamse 
club. Toen Ajax bleef verliezen in 
seizoen ‘10-’11, werd de kritiek, als 
vanouds als het slecht gaat, steeds 
groter en het bestuur als ook de 
directie stapte op! Steeds meer oud- 
en jong Ajaxieden kozen de kant 
van nr. 14. Hierdoor opstond er later 
een compleet nieuw beleid, met 
meer voetballers en oud-Ajaxieden 
in het bestuur, die zich meer gingen 
richten op de jeugdopleiding van 
Ajax. Hoewel het toch sindsdien 
al jaren redelijk loopt bij Ajax, met 
alleen maar kampioenschappen, 
komt nu notabene één van de 
beste voetballers die Ajax heeft 
voortgebracht, een zekere Marco 
van Basten, met zijn mening dat 
dit allemaal ‘onzin’ is!? Ieder die 
Cruijff gezind is vindt dit weer 
onzin en wie ontslagen is vanuit 
deze revolutie, juicht deze mening 
weer toe. En we hebben weer iets 
om over te praten, te kibbelen, te 
evalueren en noem maar op. Voor- 
en tegenstanders genoeg, maar 
zet alle feiten maar eens tegenover 
elkaar, alles wat er geschreven en 
gezegd is en het einde is zoek!  
Probeer dan nog maar eens alles 
helder op een rijtje te zetten! Dat 
gaat je nog niet met een fluwelen 
handschoen lukken!

R. van den Enden

COLUMN

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

ELI overtuigt niet ondanks ruime winst 

Lieshout - In een matig duel heeft 
ELI in en tegen laagvlieger Neder-
wetten een 1-5 overwinning be-
haald. De Lieshoutenaren wisten 
ondanks de ruime overwinning niet 
te overtuigen.

ELI kwam al in de 3e minuut op een 
0-1 voorsprong door Sem Steenbak-
kers. Hierna misten Randy van der 
Groef en Stijn Donkers goede mo-
gelijkheden om de voorsprong uit 
te breiden, maar zij misten. Hierna 
was ELI wel de betere ploeg, maar er 
werden te veel fouten gemaakt in de 
aanvalsopbouw. Het duurde dan ook 
tot de 38e minuut voordat de 0-2 

werd gescoord. Opnieuw was het 
Sem Steenbakkers, die de bal hoog in 
de touwen joeg. Vlak voor rust werd 
de inzet van de thuisclub met een 
doelpunt beloond, Ben van der Brug-
gen strafte een fout in de ELI-defen-
sie af. Nog in dezelfde minuut werd 
het bijna 2-2 maar het vlammende 
schot ging rakelings over het doel 
van Robin Evers. 

Na rust kreeg Nederwetten nog een 
goede kans om de 2-2 te laten aan-
tekenen na een fout in de ELI-defen-
sie. In de 59e minuut kwam aan alle 
onzekerheid een einde. Het was op-
nieuw Sem Steenbakkers, die met een 

bekeken lob een hattrick liet aanteke-
nen, 1-3. Hierna was het verzet van 
de thuisclub gebroken. Aanvoerder 
Lex Hollanders tikte van dichtbij de 
1-4 binnen nadat een strak schot van 
Willem Jan van de Brink nog gekeerd 
werd. In de 68e minuut was het Da-
vid da Silva, die de bal uit een afge-
meten voorzet van Stijn Donkers bij 
de tweede paal binnen schoot, 1-5. 
In het restant van dit duel hielden 
beide ploegen elkaar in evenwicht 
zonder tot goed voetbal te komen. 

Door deze overwinning blijft ELI mee 
doen om de bovenste plaatsen. Zon-
dag is ELI vrij.

Stijn Donkers schermt de bal af. Rechts David da Silva

tuinontwerper

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

Tom Poppelaars

Sparta’25 speelt voor de 4e keer gelijk
Beek en Donk – Allereerst het verslag 
van vorige week tegen Helmondia. 
Waar Sparta’25 de eerste twee duels in 
de slotfase de zege uit handen gaf, was 
die tegen Helmondia andersom. In de 
95ste minuut maakte Sparta’25 gelijk. 

Helmondia was de hele wedstrijd de 
bovenliggende ploeg, maar de Hel-
mondse formatie miste veel te veel 
kansen. Tegen de verhoudingen in 
zette Robert Engels Sparta’25 op 
voorsprong. Hij is de spits in vorm. 
Net voor rust schoot Kadir Budaklir 
Helmondia langszij. Direct in de twee-
de helft bracht Budaklir met een fraaie 
kopgoal de stand op 1-2. Helmondia 
bleef beter, maar besliste het duel niet. 
Sparta kon geen echte kansen creëren. 
Het toegestroomde publiek maakte 
al de gang naar de uitgang van het 
sportpark of ging richting het clubhuis 
om er toch een gezellige middag van 
te maken. Zij miste dan toch dat in 
de 95ste minuut Tim Smits van Hel-
mondia de bal met de hand beroerde, 
penalty. Joost Ankersmit bleef koel en 
redde een punt voor Sparta’25.

Mierlo-Hout – Sparta’25
Mierlo-Hout was afgelopen zondag 
de tegenstander. Bij winst zou Spar-
ta’25 de tegenstander voorbijgaan 
in de stand. Mierlo-Hout had in het 
eerste helft een licht veldoverwicht, 
maar was weinig gevaarlijk. Sparta’25 
voetbalde zeer georganiseerd en ge-
concentreerd. De beste kansen waren 
toch voor Sparta’25. Zo schoot Ro-
bert Engels rakelings over het doel en 
moest de Mierlo-Houtse goalie zich 
strekken om een vrije trap van René 
Brouwers te pareren.

Na de thee kwam Sparta’25 sterker 
voor de dag en wisten Mierlo-Hout te-
rug te drukken. Sparta’25 liet echter na 
om de wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. Zo was Freek Schoones niet koel-
bloedig genoeg na een uitglijder van 
zijn directe tegenstander, om de 100% 
kans te benutten. Maar het goede spel 
geeft vertrouwen voor de thuiswedstrijd 
komende zondag tegen ODC uit Boxtel. 

De vier competitiewedstrijden van 
Sparta’25 leverden tot zover allemaal 

remises op. Mierlo-Hout heeft nu vijf 
punten uit vier wedstrijden. Alle ploe-
gen staan zeer dicht bij elkaar. Winst 
komende zondag kan zomaar de 
derde-vierde plaats betekenen. Daar-
entegen kan bij verlies de nacompeti-
tiestreep in zicht komen. Vol vertrou-
wen begint Sparta aan de wedstrijd 
tegen ODC waarna de hopelijk de 
drie punten bijgeschreven kunnen 
worden, zodat na de wedstrijd een 
gezellig feestje in het clubgebouw kan 
worden gehouden. 

Walking Football
Met Walking Football krijgen 60-plus-
sers die niet kunnen deelnemen aan 
het traditionele voetbal weer de kans 
om een balletje te trappen. Een ideale 
oplossing voor spelers die daarnaast 
ook nog het sociale aspect van het 
voetbal willen beleven. Binnen Spar-
ta’25 zijn ze zich aan het oriënteren op 
het ‘Walking Football’. Heb jij wellicht 
interesse neem dan contact op met 
Sparta’25 via info@sparta25.nl onder 
vermelding van ‘walking football’.
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*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

T/M 31 OKTOBER 
EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  DE WATERLAAT 8, T 0497-552882
D E U R N E  STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111
S O M E R E N  BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

H E E R L E N T I L B U R G

INSPIRATIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS. MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.

ALLE 
VESTIGINGEN 

A.S. ZONDAG 
GEOPEND
12.00 - 17.00 UUR

“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

ASV’33 VR1 in zware klasse
Aarle-Rixtel - De nieuwe klasse 
voor ASV’33 dames is er eentje 
waarin moeilijk punten te verga-
ren zijn, een zware klasse, maar dat 
mag dan ook na het mooie kampi-
oenschap van vorig seizoen. De reis 
ging zondag naar Oss, waar OSS’20 
de tegenstander was.

Vrouwen 1 werd versterkt met 4 
jonge talenten van VR2 die zelf 
vrij waren van competitieverplich-
tingen. Door een verkeerde afslag 
kwamen de dames iets later en was 
een volledige warming-up niet mo-
gelijk. Al vlug na het beginsignaal 
van de scheidsrechter kwamen ze 
erachter dat ze niet goed om wis-
ten te gaan met de snelle voorhoe-
de van Oss en de goede aansluiting 
vanuit het middenveld. OSS’20 wist 
al snel een 3-0 voorsprong te pak-
ken. Door een goal van Kim Slaets 
wisten de dames de wedstrijd voor 
korte duur even terug te brengen 
naar een echte wedstrijd. Helaas 
kwamen ze tekort en werd het voor 
rust nog 7-1. 

Er was behoorlijk wat irritatie in 
het team ontstaan. Mede door een 
combinatie van achter de feiten 
aanlopen, én de in hun ogen acties 

van de dames van OSS’20 die soms 
echt niet thuishoren in de wereld 
van het damesvoetbal. Belangrijk-
ste punt was om de wedstrijd rustig 
uit te voetballen en te accepteren 
dat OSS’20 de betere voetballende 
ploeg was. 

De start van de 2e helft ging goed, 
ASV’33 bleef rustig en deed hun 
uiterste best om het eigen spelletje 
te spelen. De dames kregen zelfs 
nog een drietal goede kansen om te 
kunnen scoren. Mede dankzij hun 
keepster en de rustige achterhoede 
konden ze de constante druk van 
OSS’20 redelijk weren, en hebben 
ze de schade van de tweede helft 
kunnen beperken tot 3 tegengoals. 
Eindstand 10-1 voor OSS. 

Ook jammer was dat bij OSS’20 alles 
zo onpersoonlijk is, geen betrokken-
heid of interesse in de tegenstander, 
geen ontvangst, geen lekker kopje 
thee in de rust. Een ontvangst wat 
zeker beter moet. Wat zullen ze de 
ogen uitkijken als ze bij ASV’33 op 
bezoek komen, en laat men het daar 
bij houden en OSS’20 hartelijk feli-
citeren met hun dik verdiende over-
winning. En voor ASV’33 vrouwen, 
volgende keer beter.

Dames VV Mariahout aan kop

VV Mariahout boekt 3e zege op rij

Mariahout - De dames van VV Ma-
riahout zijn goed aan de competitie 
begonnen. Na 3 wedstrijden hebben 
ze het maximale aantal van 9 punten 
behaald en staan daarmee bovenaan in 
de competitie. Afgelopen zondag werd 
Boekel Sport VR2 aan de zegekar ge-
bonden.

Onder een stralende zon begonnen de 
dames in hun nieuwe tenues, gespon-
sord door VLM van Lankveld Maria-
hout. Gezien de tegenstander ook in 
het geel speelde, was het noodzakelijk 
voor de scheidsrechter om een van de 
teams een ander kleur shirt te laten dra-
gen. Boekel Sport was zo sportief om 

dit te doen (later moesten ze toch kleur 
bekennen). 

De wedstrijd werd met enige spanning 
begonnen. Er waren wat omzettingen in 
de verdediging en die brengen altijd een 
risico met zich mee. Maar alle posities 
waren goed ingevuld en de dames van 
Mariahout kwamen steeds beter in hun 
spel. Nadat ze al enkele keren dicht bij 
een doelpunt waren, was het in de 19e 
minuut voor het eerst raak nadat Elke 
een strakke pass gaf op Marianne. Zij 
bedacht zich geen moment en met een 
droge schuiver zette ze de 1-0 op het 
scorebord. Toch kwam Boekel Sport 3 
minuten later al op gelijke hoogte, 1-1.

In de 2e helft was het vooral de Maria-
houtse spits Emy die de verdediging van 
Boekel Sport vaak te snel af was en oog 
in oog kwam met de keeper. Maar de 
paal of de goed spelende keeper waren 
telkens een sta in de weg. Na een uur 
spelen werd Mara er als extra spits in-
gezet. Zij wist in de 70e minuut de 2-1 
te maken op aangeven van aanvoerster 
Marsha. Een bevrijdende goal, want 
in de 77e en 85e minuut wist Mara 
dit kunstje nog eens over te doen en 
bracht Mariahout naar een veilige 4-1 
eindstand. Ze werd dan ook terecht 
verkozen tot ‘Woman of the Match’. 
Komende zondag spelen de dames een 
uitwedstrijd, in en tegen Volkel.

Mariahout - VV Mariahout boekte 
zondag op het eigen sportpark ‘De 
Heibunders’ een 3-1 zege op Irene uit 
Gemonde. Daarmee wisten de Maria-
nen voor de 3e keer op rij de volle buit 
te pakken in de competitie.

Irene  startte feller dan Mariahout, 
maar dat leidde niet tot echte kan-
sen. Na een kwartiertje kopte Stijn v.d. 
Bogaard snoeihard op goal, maar de 
keeper redde bekwaam. Een voorzet 
van Geert van Doorn werd knap aan-
genomen door Dennis Veldpaus die 
vervolgens zijn tegenstander uitkapte 
en hard binnenschoot, 1-0. In de 34e 
minuut kwam Mariahout op 2-0 door 
Tim Barten. Hij schoot eerst op de 
paal, maar hij nam de bal vervolgens 
prima aan en schoof de bal in het lege 
doel. Hierna werd tot tweemaal toe de 
bal van de doellijn afgehaald.

In de tweede helft moest doelman 
Rick v.d. Heuvel twee keer een doel-
poging van Irene onschadelijk maken. 

Hierna kreeg Irene twee keer een rode 
kaart en moesten ze met 9 spelers 
verder. Toch wisten ze de aansluitings-
treffer te maken door toedoen van 
Gijs Hellings. Hierna gooide Dennis 
Veldpaus met zijn tweede doelpunt 
van de wedstrijd het duel op slot. 

Dit deed hij op aangeven van Tim Bar-
ten, 3-1.

Komende zondag neemt Mariahout het 
in eigen huis op tegen laagvlieger Elsen-
dorp en probeert de voetbalclub aan-
sluiting te houden op de eerste plaats.
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Gemertseweg 2 | Boekel
T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl 
www.annywillemsen.nl

Ook ander medische 
hulpmiddelen als: 

borstprothesen en 
protheselingerie

bandages 

loophulpmiddelen

elektroscooters

Elke woensdagochtend:

elastische 
kousen 

aanmeten in 
Beek en Donk

 bij Fysiopunt Laarbeek
Brandstraat 1A - Beek en Donk

alleen op afspraak: 0492 321976 

Mariahout - Op sportpark de Hei-
bunders wist het vaandelteam van 
KV Flamingo’s, gesponsord door 
Auto Corsten, zich te herpakken na 
het teleurstellende verlies van een 
week eerder tegen Blauw Wit. Het 
spel van Flamingo’s was weliswaar 
beter dan de week daarvoor, maar 
er werd tegen Miko ’76 uit Mill wel 
onnodig slordig gespeeld. 

Door plaatsingsfouten van de Ma-
riahoutse formatie en het niet af-
werken van de kansen, ging de 
strijd gelijk op. Door een krachtig 
collectief en een positieve menta-
liteit bleef Flamingo’s strijden voor 
de overwinning. Tot een paar minu-
ten voor tijd stond de stand gelijk 
op 8-8. Door een aan Kim Vervoort 
toegekende strafworp trok Fla-
mingo’s uiteindelijk aan het langste 
eind en hield met 9-8 de punten in 
Mariahout. Door deze overwinning 
houdt Flamingo’s in de overgangs-
klasse B de aansluiting met koploper 
Blauw Wit. Voor komende zondag 
staat opnieuw een thuiswedstrijd 
op het programma, om 13.00 uur, 
tegen Astrantia/Ona.

Senioren 2
Ook Senioren 2, gesponsord door 
Harold Vereijken gereedschappen 
en verhuur, houdt in de reserve 
overgangsklasse aansluiting met de 
koploper, door een duidelijke 10-6 
overwinning op de Horst 2.

korfbal Nipte overwinning voor Flamingo’s 1

Fotograaf: Ine CoolenOnder de korf weet Vera Leenders de bal te veroveren

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

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

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Dit is mijn feestje
AT E L I E R - X P L O R E . N L

KI TT Y  TI JB O SC H

2e Indoorwedstrijd bij Krijgsman Soranus
Lieshout - Zondagmorgen vond op de 
accommodatie van de Vriendschap in 
Mierlo de tweede indoorwedstrijd plaats. 
Daar schoot het eerste team van Krijgs-
man Soranus met vier man en wist een 
score neer te zetten van 788 punten, wat 
weer goed was voor twee winstpunten. 

Het tweede team moest naar de Haagse 
Rozenknop Helmond. Zij kwamen tot een 
totaal van 637 punten. Omdat zij geen 
tegenstander hadden konden er twee 
winstpunten bijgeschreven worden. 

Uitslagen
Ad Endevoets 268, Arjan v/d Heuvel 264, 
Rik v/d Westerlo 263, Willem Bekx 256, 
Maarten v/d Elzen 250, Ziggy Daniëls 
224, Dion Thielen 222, Jim Daniëls 196, 
Joost Prick 191, Theo v/d Laar 184, Alex 
v/d Ven 173, Noa Relou 161, Yvonne 
Robbescheuten 158, Jeffrey v/d Post 155.

Donderdag werd het eigen toernooi 
voortgezet met een wedstrijd tegen Kunst 
en Vriendschap uit Liessel. De gasten 
moesten 205,18 gemiddeld schieten. Zij 
kwamen uit op gemiddelde van 203,78 

wat een mooie tweede plaats opleverde. 
Omdat Krijgsman Soranus onder het ver-
eiste gemiddelde bleef werd het een over-
winning van 20,53 punten voor Kunst en 
Vriendschap.

Uitslagen
Ad Endevoets 235, Maarten v/d Elzen 
214, Arjan v/d Heuvel 212, Rik v/d Wes-
terlo 212, Paul v/d Broek 209, Joost Prick 
191, (nieuw pr) Theo v/d Laar 176, Rita 
Endevoets 147, Yvonne Robbescheuten 
134, Nelly v/d Laar 126.

handboogschieten 19e Laarbeekse Handboog 
Kampioenschappen

Laarbeek - Door handboogvereniging 
Strijd in Vrede te Beek en Donk wordt op 
zaterdag 14 november voor de 19e keer 
in successie de Laarbeekse Handboog 
Kampioenschappen gehouden.

Op deze kampioenschappen kunnen de 
schutters zich met elkaar meten in een 
wedstrijd over 25 pijlen in de verschillen-
de klassen. Na 25 pijlen strijden de beste 
acht compounders en beste acht recur-

vers middels finale-rondes om de titels 
van 2015. 

De uitnodiging geldt voor alle schutters 
van de drie handboogverenigingen in 
Laarbeek maar ook voor handboogschut-
ters die wonen in Laarbeek en elders lid 
zijn en voor mensen die gestart zijn met 
trainen bij 1 van de 3 Laarbeekse hand-
boogverenigingen. De wedstrijd start om 
17.00 uur op zaterdag 14 november bij 

handboogvereniging Strijd in Vrede aan 
de Heereindsestraat in Beek en Donk.  

Voor vragen en eventuele aanmelding 
kun je terecht op dinsdag- en donder-
dagavond tijdens de trainingsavon-
den bij Strijd in Vrede. Of bel/mail naar 
de secretaris, Wim van de Kerkhof, 
w.kerkhof3@chello.nl, tel. 06-57147098

Aarle-Rixtel - Prins Bernhard uit Mierlo 
was zaterdag 26 september te gast bij 
De Eendracht om mee te doen aan het 
Van Ganzenwinkel toernooi.  Dit is de 
11e  wedstrijd.  In totaal bezoeken 17 
handboogverenigingen uit de regio het 
jaarlijkse toernooi van De Eendracht. 
De gasten uit Mierlo waren met 6 
schutters aanwezig.

Van De Eendracht stonden 10 schutters 
aan de meet.  Hiervan hadden 6 schut-
ters een gemiddelde van 8 of hoger, 
en dat is een goed resultaat.  Want om 
tijdens de 25 wedstrijd pijlen 200 pun-
ten  te schieten (8 gemiddeld) moet je 
steeds goed geconcentreerd zijn.    Als 
je een paar slechte pijlen schiet kan je 
een score van 200 of meer al niet meer 
halen.

Vooral Geert van Ganzenwinkel en 
Arno Donkers hadden een goede wed-

strijd geschoten met respectievelijk 26, 
en 16 punten boven hun jaar gemid-
delde.

Prins Bernhard had voorafgaand aan de 
wedstrijd opgegeven 1165 punten te 
gaan schieten.  Hier zijn ze helaas niet in 
geslaagd, het werden uiteindelijk 1114 
punten.  Een negatief resultaat van -51.

Uitslag van De Eendracht: 
1 Frank Schepers 226, 2 Erwin Wijnho-
ven 219, 3 Walter Jansen 215, 4 Geert 
van Ganzenwinkel 209, 5 Jan van Rooij 
208, 6 Arno Donkers 204, 7 Henk Ver-
achtert 182, 8 Jo Maas 168, 9 Martijn 
van der Heijden 164, 10 Martien van de 
Graef 152

Na enkele jaren afwezigheid, doet De 
Eendracht in het seizoen 2015/2016 
ook weer mee met de competitie van 
de Nederlandse Handboog Bond.  Op 

15 oktober gaat het eerste zestal hun 
eerste wedstrijd schieten bij de Bata-
vieren in Neerkant.  De deelnemers zijn  
Erwin Wijnhoven, Walter Jansen, Geert 
van Ganzenwinkel, Jan van Rooij, Arno 
Donkers en Henk Verachtert.  Er worden 
in totaal 7 wedstrijden geschoten in de 
periode tot februari 2016.

De volgende wedstrijd is op donderdag 
1 oktober om 20.00 uur.   Dan komen 
de schutters van Krijgsman Soranus uit 
Lieshout op bezoek.

Het clubgebouw is aan de Lijsterstraat 
25 te Aarle-Rixtel,  als u interesse heeft 
mag u altijd komen kijken naar deze 
leuke sport.  Op maandag vanaf 19.00 
uur is de jeugdtraining, ook de jeugd die 
interesse heeft mag vrijblijvend komen 
kijken.  Want boogschieten is een sport 
die iedereen kan beoefenen, jong, oud, 
man, vrouw.

Prins Bernhard Mierlo op bezoek bij de Eendracht

G E R W E N

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij

VOLOP BLOEIENDE 
WINTERHARDE VIOLEN 

(GROOTBLOEMIG EN MINI)
ALLES UIT EIGEN KWEKERIJ

POTCHRYSANTEN & HEI

SNIJBLOEMEN & BOEKETTEN
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WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015

Apenstreken 2D: 
13:30

Binnenstebuiten 2D: 
15:45

Binnenstebuiten 3D: 
13:45

Holland, natuur in de delta: 13:30 15:45 20:15

Maze R. :The Scorch Trials 3D: 15:45 19:45

Minions (NL) 3D: 
13:30 16:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

DONDERDAG 1 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

VRIJDAG 2 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 
16:00

Holland, natuur in de delta: 16:00 19:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Schone Handen: 
16:00 19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

The Martian 3D: 
21:15

ZATERDAG 3 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 
13:45

Holland, natuur in de delta: 13:15 15:30 19:00

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

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

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Minions (NL) 3D: 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

The Martian 3D: 
21:15

ZONDAG 4 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 
13:45

Holland, natuur in de delta: 13:15 15:30

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

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

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:30

Minions (NL) 3D: 
16:00

Schone Handen: 
19:45

The Intern: 
19:45

The Martian 3D: 
19:30

MAANDAG 5 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

DINSDAG 6 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

WOENSDAG 7 OKTOBER 2015

Holland, natuur in de delta: 13:45 16:00

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

Ja, ik wil!: 
20:30

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

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
16:00

The Martian 3D: 
19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

7 OKTOBER: GIRLS NIGHT OUT!
28 OKTOBER: VIP NIGHT!

JA, IK WIL! SPECTRE
RESERVEER SNEL WANT: VOL = VOL! VOORPREMIÈRE: 

VOORPREMIÈRE: BOND 007

FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Onderhoudsbeurt voor uw 

fiets inclusief poetsen 
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.00
Maak alvast een afspraak! 

(geldig van 20 oktober tot 18 december 2015) 

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

#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

kl
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Iedere dag 
testdag met 

grote keuze uit 
onze collectie

elektrische 
fietsen.

Speciale 
aanbiedingen 

op nieuwe 
fietsen

Webshop 
is open: 

bestel nu 
uw fiets via 

onze site!

|ml ###

www.henkvanrooijfietsen.nl kl
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www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETS
WEB
SHOP

www.henkvanrooijfietsen.nl

boksen

Beek en Donk - Met weer een grote 
jeugdgroep en heel veel damespu-
pillen is er iedere dag veel te doen 
in de Beek en Donkse boksschool. 
Het sportpaleis van een trotse 
trainer, Riny Heesakkers, alweer 
55 jaar bezig in het boks gebeu-
ren.

Met hart en ziel moet men met 
deze sport bezig zijn en er een vol-
ledige dagtaak aan hebben. Iedere 
dag bezig zijn met lesgeven, ook 
op de scholen in de buurt. In plaats 
van gymmen een uurtje boksen 
onder leiding van Riny. 

Boksgala
Op 14 november is er weer een 
leuk gala met veel bekende bok-
sers uit de buurt. De boksschool 
is bevriend met veel clubs uit het 
zuiden en die zijn ieder jaar weer 
te gast. De Laarbeekse boksschool 
komt met negen pupillen dit jaar 
op het thuisgala. Ook de Russische 
delegatie, die vorig jaar de hoofd-
macht vormde, is uitgenodigd.

Entreekaarten zijn tegen een zeer 
gereduceerde prijs te koop. Het 
boksgala begint om 18.00 uur. De 
zaal is gelegen aan de Otterweg 
29 te Beek en Donk en is open 
vanaf 17.00 uur.

Boksschool bloeit 
als nooit tevoren

Beek en Donk/Kerkdriel - RC Ker-
rolls uit Kerkdriel hield afgelopen 
zaterdag de vrije klasse a, b en c 
wedstrijden voor kunstrolschaatsen. 
6 leden van RC De oude molen uit 
Beek en Donk kwamen deze dag in 
actie. Al vroeg in de ochtend werd 
de korte kür voor vrije klasse C ver-
reden. 

Ingrid Biemans kwam hier in actie en 
was tevreden over dit onderdeel. Aan 
het einde van die dag mocht zij het 
tweede onderdeel, de lange kür rij-
den. Dat het lastig is om in die lange 
tijd je concentratie te behouden en je 
te focussen op het tweede onderdeel 
spreekt voor zich. Ingrid stond haar 
mannetje tijdens haar lange kür. De 
meeste sprongen gingen vlekkeloos, 
hiermee schaatste zij zichzelf naar 
een welverdiende 2e plaats. 

Luna Hurkmans kwam uit in de 
vrijeklasse B-beginners. Zij reed 
een mooie kür en behaalde een 
13e plaats. In de vrije klasse A-ge-
vorderden werd De oude Molen 
vertegenwoordigd door Daan-
tje Romonesco, Lana Vogels en 
Anouk van den Akker. Met relatief 
weinig voorbereidingstijd in ver-
band met de vakantie, schaatsten 
zij een mooie kür. De jonge dames 
ervaren met het rijden van zo’n 
kür voor een jury aan den lijve dat 
het aan komt op concentratie en 
doorzettingsvermogen en dat ze 
er even geheel alleen voor staan. 
Alle 4 toonden zij karakter. Daan-
tje behaalde een 4e plaats, Lana 
werd 20e, Anouk eindigde op een 
mooie 8e plaats.

Janne van Lieshout kwam als eni-
ge lid van De oude Molen uit in de 
vrije klasse C roldansen. Het rol-
dansen is bij De oude Molen sinds 
dit voorjaar gekozen als verplicht 
onderdeel in plaats van het figu-
ren. Janne liet een zeer mooie dans 
zien. De expressie spatte ervan af; 
er lag veel gevoel en emotie in. 
Hoewel iedereen dacht dat Janne 
de eerste prijs zou wegkapen, was 
dit niet het geval. De pech zat ‘m 
in een grondelement te veel. Toch 
stelde zij een plek op het podium 
veilig en werd derde. Dat zij met 
deze dans een visitekaartje heeft 
afgegeven moge duidelijk zijn.

De leden van De oude Molen kun-
nen terugzien op een geslaagde 
wedstrijddag in Kerkdriel.

rolschaatsen Ingrid Biemans 2e in vrije klasse C 
voor gevorderden

De deelnemende schaatssters van De Oude Molen
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Beek en Donk - Biljartclub ’t Cen-
trum houdt wederom haar jaarlijks 
libre biljarttoernooi. Dit evene-
ment vindt plaats van 11 tot en 
met 21 november in het Ontmoe-
tingscentrum  aan de Otterweg in 
Beek en Donk.

De circa 160 deelnemers strijden 
dan om de drie wisselbekers, wel-
ke beschikbaar zijn gesteld door: 
de Hoffmann groep, Piet Heijl 
automaterialen, en Rabobank 
Laarbeek. De speeltijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 
tot 22.00 uur. Op zaterdag 21 no-
vember worden om 13.00 uur de 
finales gespeeld.  

Aanmelden kan alleen via een bil-
jartvereniging waarvan men lid is. 
Het programma wordt afgewerkt 

op 4 biljarts, welke staan opgesteld 
in de foyer van het Ontmoetings-
centrum. Belangstellenden zijn har-
telijk welkom, de toegang is gratis.

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

Open Laarbeekse 
biljartkampioen-
schappen 2015

biljarten

Eerste wedstrijd BC Lieshout 
gemengd U14

basketbal

Lieshout - De eerste wedstrijd van het 
seizoen gemengd U14 was tegen BC Bla-
del. Het 1e kwart van de wedstrijd ging 
het redelijk gelijk op en verdedigend 
stond het goed. Het 2e kwart kende de 
U14 van Lieshout een kleine terugval en 
daar maakte Bladel gebruik van.

Lieshout kon het niet meer bol werken. 
Er werd gerust met een 28-12 achter-
stand. Na de rust begon in het 3e kwart 
de vermoeid toe te slaan. Na een time-out 
waren ze beide teams even de kluts kwijt, 
maar Lieshout wist daarvan te profiteren. 
In het 4e kwart speelde Lieshout nog aar-

dige aanvallen en stond het verdedigend 
weer goed. De 2 meisjes van het team 
stonden goed hun ‘mannetje’. De U14 
speelde over het geheel een goede wed-
strijd, maar wisten helaas niet te winnen. 
Eindstand: 54-35 in het voordeel van de 
leeftijdsgenoten uit Bladel.

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

Lieshout - In de tweede afdeling 
van de tweede herenklasse heeft 
BCL-H1/Bavaria één winst- en 
één verliespartij geboekt. De uit-
wedstrijd tegen de heren van 
BCEhcv werd met 5-3 verloren en 
thuiswedstrijd tegen de heren van 
het sterke Zidewinde werd met 
dezelfde cijfers gewonnen. Door 
deze uitslagen heeft BCL-H1/
Bavaria acht wedstrijdpunten na 
de eerste twee wedstrijden en bi-
vakkeert het team daarmee in de 
middenmoot.
 
BCEhcv-H1 - BCL-1/Bavaria: 5-3
In de startende dubbelpartijen wis-
ten Bert Manders en Wouter van 
Vijfeijken hun vorm niet te vinden. 
Via 21-16 en 21-23 kwamen zij 
nog wel tot een derde set, maar die 
ging uiteindelijk met 21-14 verlo-
ren. Ook de singlepartijen van Bert 
Manders en Wouter van Vijfeijken 
liepen niet lekker. Bert verloor in de 
toegevoegde derde set, nadat hij 
in de eerste set nog een monsters-
core (6-21) had neergezet. Wou-
ter kwam zover niet. Hij verloor 
in twee sets met 21-13 en 21-19. 
Ook in de afsluitende dubbelpar-
tijen verloren Bert en Wouter hun 
dubbelpartij. Wouter kwam nog 
tot een derde set, samen met broer 
Ruud van Vijfeijken, maar kon die 
derde set niet winnend afsluiten. 
Bert verloor samen met Jeroen van 
der Heiden de dubbelpartij in twee 
sets. De wedstrijdpunten werden 
deze keer ‘binnengespeeld’ door 
Jeroen van der Heiden en Lauren-
ce Roijackers. Zij wonnen hun ge-
zamenlijke dubbelpartij. Laurence 
Roijackers won daarna ook nog 
eens zijn singlepartij met 16-21 en 
17-21. Tussendoor haalde Ruud 
van Vijfeijken het derde wedstrijd-
punt binnen door zijn singlepartij 
in drie sets te winnen van oppo-
nent Paul Daamen.

BCL-H1/Bavaria – SV Zidewin-
de-H1: 5-3
In de dubbelpartijen was er nog 
sprake van een goed evenwicht 

in de wedstrijd van BCL-H1/Bava-
ria tegen het eerste herenteam 
van SV Zidewinde. Twee van de 
dubbelpartijen werden gewon-
nen door de Lieshoutse heren en 
twee partijen moesten afgestaan 
worden aan de tegenstanders uit 
Sprang-Capelle. Bert Manders en 
Wouter van Vijfeijken verloren we-
derom de allereerste dubbelpartij; 
ook deze keer verloren zij weer in 
drie sets. Ook Ruud van Vijfeijken 
en Laurence Roijackers verloren 
hun dubbelpartij. Bert Manders 
en Jeroen van der Heiden wisten, 
net als Jeroen van der Heiden en 
Laurence Roijackers, wél te win-
nen, waardoor de tussenstand na 
de dubbelpartijen op 2-2 kwam. 
In de singlepartijen werden liefst 
drie winstpartijen geboekt en dus 
werd daar het verschil gemaakt. 
Bert Manders won een marathon-

partij, uiteraard in drie lange sets, 
van Jurgen van Elderen. Ruud van 
Vijfeijken won met goed geplaatst 
spel én ‘een nieuwe opslag’ in 
twee sets van André Lindeijer en 
Laurence Roijackers won gedeci-
deerd en zeer duidelijk van Stan 
van Kuijk. Alleen Wouter van Vijf-
eijken kon zijn ‘teammaten’ niet 
nadoen: hij verloor met 15-21 
en 16-21 van een sterk spelende 
Walter van de Lee, waardoor de 
gehele partij tóch winnend werd 
afgesloten.

Programma
3 oktober
19.30 BC OOSTERHOUT-3 - BCL-
1/BouwCenter Swinkels

4 oktober
10.30 BC GOIRLE-H1 - BCL-H1/
Bavaria

badminton Competitiestart herenteam 
Badminton Club Lieshout wisselend

BCL-H1/Bavaria met (staand, vlnr.) Jeroen van der Heiden, Ruud van Vijfeijken, 
Laurence Roijackers en Bert Manders. (voor, gehurkt) Wouter van Vijfeijken

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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Beek en Donk/Helmond – Nadat 
de jeugdcompetitie al van start 
was gegaan zijn nu ook de se-
nioren begonnen aan hun com-
petitieseizoen. Woensdag 23 en 
donderdag 24 september werden 
de eerste wedstrijden gespeeld. 
Naast de bekende namen zien ze 
dit seizoen ook enkele debutanten 
in de competitie. Die spelen onder 
andere in de vierde klasse in team 
Mixed 8. Hoe hebben zij de eerste 
wedstrijd beleefd?

Met de ervaren teamleider Peter 
van Leuken in hun midden speelde 
Mixed 8 tegen Phoenix 4 uit Hel-
mond. Een team wat al langer met 
elkaar samenspeelt. Dat geldt niet 
voor Mixed 8. Alleen Peter is zeer 
ervaren, maar de andere teamle-
den zijn nieuw in de seniorencom-
petitie en ook pas kortgeleden lid 
geworden van BC Mixed. Voor Su-
zanne en Remco (die er woensdag 
niet bij was) geldt dat ze wel al bij 
de jeugd hebben gespeeld, maar 
daarna zijn gestopt. Pedro, Mari-
anne en Monique zijn echt nieuw 
en pas vorig jaar begonnen met 
badminton. Via de beginnerscur-
sus hebben ze de basisslagen goed 
aangeleerd en zijn ze enthousiast 
geworden om ook competitie te 
gaan spelen. Er werd prima partij 
geboden tegen Phoenix, maar de 
ervaring van dat team gaf toch de 
doorslag in de uiteindelijke uitslag. 
Mixed verloor de wedstrijd met 
5-3. Toch een zeer knappe presta-
tie en een prima debuut in de seni-
orencompetitie van de Helmondse 
Badminton Bond (HBB).

Beginnerscursus
Ook dit seizoen start BC Mixed 
weer met een cursus voor be-
ginnende badmintonners. Er zijn 

inmiddels een aantal aanmeldin-
gen binnen, maar geïnteresseer-
den kunnen zich nog aanmelden 
via beginnerscursus@bcmixed.nl. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.bcmixed.nl.

Uitslagen jeugdcompetitie 
Mixed 2 – Phoenix 1  7-1
Mixed 5 – BCV   3-5 

Mixed 5 – Mierlo 6  1-7
Mixed 9 – Mierlo 9  4-4
Mixed 9 – Phoenix 4  4-4 

Seniorencompetitie 
BVC 1 – Mixed 1  5-3 
Mixed 2 – Hanevoet 1  4-4 
Mierlo 4 – Mixed 5  4-4 
Mierlo 6 – Mixed 6  2-6

badminton

DOCENT / PRAKTIJKINSTRUCTEUR BOUW NIVEAU 4 (40 uur per week)

De werkzaamheden van de betreffende functionaris zijn als volgt te omschrijven:

- geven van les aan leerlingen, o.a. midden kader niveau 4 i.s.m. het ROC 
- begeleiding en aansturing van leerlingen zowel intern (instructie) als extern (op 

bouwplaats) 
- overleg met instanties betrokken bij de opleiding 
- het geven van voorlichting op de diverse scholen 
- het geven van praktijkinstructie in de werkplaats niveau 2, 3 en 4 

De juiste kandidaat dient te beschikken over:

- werk- en denkvermogen op minimaal HBO niveau 
- ervaring in de uitvoerende bouw 
- goede contactuele eigenschappen, teamgeest, initiatief en ambitie 
- taalvaardigheid in woord en geschrift 
- een rijbewijs 
- vermogen en inzicht in coördinatie en planning 
- heeft lesbevoegdheid als docent bouw of is bereid deze te behalen 

Onze kandidaat is bij voorkeur woonachtig in de regio Helmond/Peelland. 

Bouw Infra mensen Mierlo biedt de geschikte kandidaat een afwisselende en uitdagende baan in 
haar opleidingscentrum in Mierlo. Honorering en overige arbeidsvoorwaarden zijn 
marktconform. 

Het bestuur nodigt geïnteresseerden uit hun sollicitatiebrief voor 16 oktober a.s. te richten aan: 
Bouw Infra mensen Mierlo, Postbus 115, 5730 AC Mierlo. 

Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer P.A.J.M. van Kessel, 
directeur. Tel.: 0492 – 66 55 05 

www.bouwinframensen-mierlo.nl            

Bouw Infra mensen Mierlo is de handelsnaam van de BV Praktijkopleiding 
SBRH en is een samenwerkingsverband van bedrijven in de regio Zuid Oost 
Brabant. Als voornaamste activiteit verzorgt Bouw Infra mensen Mierlo, 
samen met haar bedrijven, het praktijk deel van de beroepsopleidingen in de 
Bouw en Wegenbouw. Naast bovengenoemde hoofdactiviteit verzorgt Bouw 
Infra mensen Mierlo praktijkinstructies voor volwassenen en doelgroepen. 

Leenders RVS Industrie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in plaat-
werk en fijnconstructies in RVS en aluminium en de fabricage van 
reparatiekoppelingen t.b.v. pijpleidingen. Het betreft producten in 
hoofdzakelijk enkelstuks of kleine series.

Voor onze afdeling reparatiekoppelingen zijn wij op korte termijn op zoek 
naar een:

  PRODUCTIEMEDEWERKER

Deze fulltime functie omvat de volgende werkzaamheden:

• Reparatiekoppelingen voorzien van rubber, inclusief buigen en coderen
• Verzend gereed maken van de bestelde goederen

Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd 
kunt werken binnen een klein gemotiveerd team.

Leenders RVS Industrie is lid van de Metaalunie en biedt:

•   Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de   
   CAO Klein Metaal

•   Werken in een modern uitgerust bedrijf binnen een klein  
 gemotiveerd team

Sollicitaties binnen 14 dagen schriftelijk te richten aan onderstaand adres, 
t.a.v. dhr. Th. Leenders, telefonisch via onderstaand telefoonnummer of 
per e-mail naar t.leenders@leendersrvs.nl

Beekerheide 4 
5741 HC  BEEK EN DONK

T  0492-461619
F  0492-463493

info@leendersrvs.nl
www.leendersrvs.nl

Wij zoeken ter versterking van ons verpakkingsbedrijf naar een:

Bedrijfsleider Logistics (fulltime)

Je bent verantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen het 
verpakkingsbedrijf.

De processen bestaan uit: aanvoer, verpakken (flowpacking) en expeditie van een 
dagvers, hoogwaardig kwalitatief product. Je geeft leiding aan de teamleiders 
Arbeid, Logistiek en Administratie, totaal zijn er 60 fte werkzaam. Bij afwezigheid 
van een teamleider vervang je de taken.

Je beschikt over het vermogen om vanuit een helicopterview (o.a. directe toezicht 
op de werkvloer, werkoverleggen, managementrapportage, Warehouse 
Management Systeem), consequenties te overzien, efficiëntie slagen te realiseren, 
het personeelsbeleid te professionaliseren met als doel een optimaal bedrijfs-       
resultaat. Je bewaakt  de uitvoering en handhaving van de wettelijke- en 
bedrijfsvoorschriften (IFS, HACCP, BRC, Globalgap). Je bent verantwoordelijk voor 
het jaarplan en de begroting. Je rapporteert aan de directie.

Functie eisen: 
• HBO werk- en denkniveau.
• Algemene computerbeheersing, MS Word en Excel, MS 
 (Management Systems).
• Leidinggevende ervaring in een foodverwerkingsbedrijf is een pre.

Functie specifieke competenties:
• Analytisch en organiserend vermogen
• Besluitvaardig en resultaatgericht
• Teamgeest en goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Stressbestendig en geen 9 tot 5 mentaliteit 

Vereijken Kwekerijen biedt:
- een vooruitstrevende èn toekomstgerichte organisatie die volop in   
 beweging is.
- een zelfstandige functie in een enthousiast  team met collega’s die hart   
 voor de zaak hebben.
- marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie bezoek de website, of neem contact op met 

Heidy Mezenberg, medewerkster personeelszaken 
Tel: 0492-461345 of e-mail: heidy@vereijkenkwekerijen.nl
(Aanwezig op maandag, dinsdag en  vrijdag  van 8:00  tot 16:30 u.)

Sollicitatieprocedure sluit per 1-11-2015.

Vereijken Kwekerijen B.V.  
is gespecialiseerd in het 
kweken en verpakken van 
de smaakvolle Tasty Tom 
trostomaten. Op teeltlocaties 
in Aarle-Rixtel, Beek en 
Donk, Someren, Heusden en 
‘s-Gravenzande worden de 
trostomaten jaar rond geteeld. 
We behoren tot de grotere 
kwekerijen. Mede door smaak, 
kwaliteit en flexibiliteit wordt 
geleverd aan een breed scala 
van exporteurs en groothan-
delaren.Vereijken Kwekerijen 
B.V. is een omgeving die 
zich kenmerkt door een open 
cultuur,  korte communicatie- 
lijnen met energieke, enthou-
siaste en resultaatgerichte 
medewerkers. Er werken 150  
medewerkers(sters)  en in het 
hoogseizoen extra seizoen
medewerker(sters).

www.vereijkenkwekerijen.nl

VACATURES
Seniorencompetitie BC Mixed van start
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Lieshout – Bij Tennisvereniging de 
Raam vonden afgelopen weekend 
de Jeugd Enkel Clubkampioenschap-
pen plaats. Onder het genot van een 
warme nazomerse zon werd er ge-
streden om de felbegeerde bekers. 

In de categorie Rood ging de titel 
naar Maurits van Luijt. Nadat hij in de 
poule Suze van Thiel al had verslagen 
lukte het hem dat in een spannen-

de eindstrijd nog eens. Thijs de Wit 
ging, in zijn categorie Groen, er met 
de hoofdprijs van door. Als poulewin-
naar moest hij het in de finale opne-
men tegen de winnaar van de ande-
re poule, Sam Hazenberg. Dit klusje 
werd vrij makkelijk geklaard door de 
wedstrijd binnen het half uur te win-
nen. In de categorie Geel zou er geen 
finale gespeeld worden maar omdat 
zowel Valentijn van Luijt als Niels 

Boudewijns hun poulewedstrijden 
gewonnen hadden zou degene die 
de laatste poulewedstrijd zou winnen 
ook meteen clubkampioen worden. 
Niels trok aan het langste eind door 
de wedstrijd met 6-4 6-2 te winnen. 

Het was weer een zeer geslaagde 
editie en TV de Raam wil bij deze alle 
kampioenen nog een keer van harte 
feliciteren met de behaalde titels.

tennis

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

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

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

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

Uw complete loonadministratie 
kunt u geheel uit handen geven 
aan Lindeboom accountants & 
belastingadviseurs.Jeugd Enkel Clubkampioenschap-

pen TV de Raam

De kampioenen van 2015

vissen

Beek en Donk - Nu het kampioen-
schap koningsvissen er op zit, res-
teert er nog een wedstrijd en wel 
de blinde koppelwedstrijd. Deze 
inmiddels traditionele wedstrijd is 
de kers op de taart. 

Na al die spannende konings-
wedstrijden kan hier lekker gevist 
worden zonder te weten wie je 
koppelmaat is. Die wordt kenbaar 
gemaakt na de wedstrijd door 
middel van een tweede loting, al-
tijd spannend. Dit alles gebeurd 
onder het genot van een hapje en 
een drankje, hier staat de gezellig-
heid en het plezier voorop.

De koningskoppel titel van 2014 
is nu nog in handen van Ronald 
Bosmans en Ronald Mastbroek, 
maar wie o wie gaan de zeer ge-
wilde koppeltitel 2015 in de wacht 
slepen?

Wil je graag meedoen en heb je 
een vergunning van de club, dan 
ben je zaterdag van harte welkom 
op de visvijver van H.S.V. Het Ge-
duld. De loting is om 13.30 uur en 
om 14.00 uur start de wedstrijd, 
die duurt tot 17.00 uur. De win-
naars worden uitgenodigd op de 
officiële prijsuitreiking op 11 ok-
tober om 11.00 uur bij Café/Zaal 
van de Burgt.

Blinde koppelwedstrijd bij
H.S.V. Het Geduld

Ronald Bosmans

Ronald Mastbroek

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Oktober woonmaand: Div. kortingen en akties

tafeltennis Vrije inloop bij ATTC’77

Aarle-Rixtel - Bij de Aarle-Rixtel-
se tafeltennisvereniging ATTC’77 
is het mogelijk om iedere zondag 
gratis te komen tafeltennissen. 

De gymzaal aan de Jan van Rixtel-
straat in Aarle-Rixtel is open van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom, voor 
het eerst op zondag 4 oktober.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Programma Zaterdag 3 oktober 
16.15 Sparta’25 Veteranen - SCMH 
 Veteranen
09.15 Spartaantjes - Trainen
14.45 Erp A2 - Sparta’25 A2
15.00 Arcen/RKDSO B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Avanti’31 B2
14.30 ONDO B2 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - Mierlo Hout B4G
13.15 Wittenhorst C1 - Sparta’25 C1
13.00 Mifano C1 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Blauw Geel’38 C11 
13.00 Sparta’25 D1 - DAW D1
11.30 Sparta’25 D2 - Schijndel D3
11.30 WEC D1 - Sparta’25 D3
11.45 DVG D2G - Sparta’25 D4
11.30 Sparta’25 D5 - Boekel Sport D5G
10.15 Sparta’25 E1G - MULO E1
11.00 Bavos E1G - Sparta’25 E2
09.30 SCMH E2 - Sparta’25 E4
10.30 Boekel Sport E3G - Sparta’25 E5
10.30 ELI E2 - Sparta’25 E6G
09.15 Sparta’25 E7G - Rood Wit’62 E6
10.30 Gemert F2 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - ONDO F1
10.30 Sparta’25 F3 - HVV Helmond F1
10.30 Sparta’25 F4 - Rhode F4
10.00 SC Helmondia F3 - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6 - S.V. Brandevoort F11
12.00 SV Venray G1G - Sparta’25 G1
13.00 NWC MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 4 oktober 
13.00 Sparta’25 E3 - ODC E3
14.30 Sparta’25 1 - ODC 1
12.15 Bavos 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - DVG 2
10.00 NWC 6 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Avanti’31 5
12.30 Mariahout 4 - Sparta’25 7
12.00 RKPVV 3 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Boerdonk 4
11.00 Sparta’25 VR1 - Avesteyn VR1.
 
Uitslagen 26-27 september Senioren
Mierlo Hout 1 - Sparta’25  1 0 - 0
Sparta’25 2 - Volharding 3  2 - 2
Rhode 3 - Sparta’25 3  2 - 1
Oranje Zwart Helmond 2 - Sparta’25 4  2 - 5
Sparta’25 5 - Avesteyn 4  1 - 0
Sparta’25 6 - Rhode 6  3 - 0
Sparta’25 7 - Erp 5  6 - 0
Sparta’25 8 - Mifano 4  0 - 6
Bavos 6 - Sparta’25 9  4 - 1
VOW VR1 - Sparta’25 VR1  6 - 1
UDI’19 Beter Bed veteranen - Sparta’25 
Veteranen  3 - 1

Junioren
Olympia’18 A1 - Sparta’25 A1  3 - 2
Sparta’25 A2 - Irene A1  0 - 8
Sparta’25 B1 - Wittenhorst B1  3 - 1
Elsendorp B1 - Sparta’25 B2  2 - 4
MULO B5 - Sparta’25 B4  4 - 3
Sparta’25 C1 - DAW C1  4 - 0
Sparta’25 C2 - Stiphout C2  1 - 2
HVV Helmond C2 - Sparta’25 C3  2 - 6

Bruheze D1 - Sparta’25 D1  4 - 3
Sparta’25 D2 - Avanti’31 D2  3 - 1
Sparta’25 D3 - Nijnsel D1G  5 - 1
Rhode D5 - Sparta’25 D4  7 - 1
Schijndel D6G - Sparta’25 D5  6 - 0
Gemert E1 - Sparta’25 E1G  2 - 2
Sparta’25 E2 - Mariahout E1G  1 - 8
Sparta’25 E3 - Schijndel E3  0 - 12
Erp E4 - Sparta’25 E4  6 - 1
Sparta’25 E5 - S.V. Brandevoort E5  4 - 6
Sparta’25 E6G - Rhode E9  7 - 3
Sparta’25 E7G - ASV’33 E5  1 - 10
Sparta’25 F1 - Blauw Geel’38 F2  5 - 2
Milheezer Boys F1 - Sparta’25 F2  1 - 0
SC Helmondia F2G - Sparta’25 F3  1 - 0
Gemert F4 - Sparta’25 F4  1 - 6
Sparta’25 F5G - S.V. Brandevoort F9G 1 - 0
Deurne F7 - Sparta’25 F6  0 - 1
Sparta’25 MB1 - Bruheze MB1  7 - 4

ASV’33
Programma Zaterdag 3 oktober
14.30 Mariahout A1 – ASV’33 A1 
15.00  ASV’33 A2 – Bavos A2
14.30 Mariahout B1 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – SPV B1
13.00 Mifano B3 – ASV’33 B3
12.30 ASV’33 C1 – IVO C1
12.30 ASV’33 C2 – ZSV C2
12.30 ASV’33 D1 – Bavos D1
10.30 ASV’33 E1 – SJVV E1
09.00 Mulo E5 – ASV’33 E2
10.30 ASV’33 E3 – Mulo E6
10.30 ASV’33 E5 – SSE E3
09.15 ASV’33 F1 – Rood-Wit’62 F2
09.15 ASV’33 F3 – Mierlo-Hout F4
10.30 Gemert F9 – ASV’33 F4
09.15 ZSV F6 – ASV’33 F5

Veteranen
17.00 Blauw-Geel’38 (A) – ASV’33

Zondag 4 oktober
14.30  ASV’33 1 – Lierop 1
11.30 ASV’33 2 – Deurne 3
11.30 ASV’33 3 – Mifano 3
12.00 Blauw-Geel’38 10 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Bavos 6
09.30 Ollandia VR1 – ASV’33 VR1
12.00 Stiphout Vooruit VR2 – ASV’33 VR2

ELI
Zaterdag 3 oktober 
14.30 ELI B2 – Handel B1
13.00 ELI C2 – Boekel Sport  C6
13.00 ELI D1 – Blauw Geel D3
13.00 ELI D2 –Ondo D2
10.30 ELI E1 – Schijndel/de Wit E2
10.30 ELI E2 – Sparta ’25  E6
15.00 Schijndel/de Wit A2 – ELI A1
14.30 Milheezer Boys B1 – ELI B1
11.30 Boekel Sport C3 – ELI C1
10.15 Blauw Geel F2 – ELI F1
08.30 Brandevoort F8 – ELI F2
09.00 Stiphout V. F6 – ELI F3
09.00 Deurne F7 – ELI F4

Veteranen.
17.00 ELI - Nijnsel

Zondag 4 oktober 
11.30 ELI 2 – Schijndel/de Wit 3
11.30 Stiphout V. 2 - ELI 3 
10.00 ELI 4 – Handel 3
10.30 Mariahout 6 – ELI 5
11.15 ELI 6 – Heeswijk 7
11.00 VOW Vr 1 – ELI Vr 1

VV Mariahout
Uitslagen Zondag 27 september 
14.30 Mariahout 1 - Irene 1      3 - 1
11.30 Mariahout 2 - Mifano 2      3 - 0
11.00 HVCH 4 - Mariahout 3      2 - 1
11.00 Mariahout VR1 - Boekel Sport VR2      
 4 - 1
10.30 DVG 5 - Mariahout 4      1 - 2
10.30 Mariahout 5 - ELI 4   
10.00 Rhode 10 - Mariahout 6      4 - 0

Zaterdag 26 september 
14.45 Rhode A2 - Mariahout A1      1 - 1
14.30 Mariahout A2 - Boekel Sport A2     0 - 1
14.30 Mariahout B1 - Deurne B2      0 - 3
13.00 Mariahout C2 - Boekel Sport C4     0 - 6
12.00 Mariahout D1 - SSE D1      2 - 8
12.00 Mariahout C1 - Bruheze C2     13 - 0
11.00 Mariahout E4 - Gemert E11     5 - 3
10.00 Mariahout F1 - DVG F1      3 - 4
10.00 Mariahout F3 - Boekel Sport F5     0 - 1
09.15 Sparta’25 E2 - Mariahout E1     1 - 8
09.15 Blauw Geel’38/JUMBO E6 - 
Mariahout E2      3 - 9
09.15 Gemert E10 - Mariahout E3     0 - 5
09.00 ST Helenaveen/Griendtsveen F1 - 
Mariahout F4      1 - 0

Donderdag 24 september 
19.00 Boskant C1 - Mariahout C2     2 – 0

Programma Zaterdag 3 oktober 
12.45 Bavos C2 - Mariahout C2
10.30 WEC F2 - Mariahout F3
12.45 Milheezer Boys D1 - Mariahout D1
10.00 Mariahout F4 - Stiphout Vooruit F8
10.30 Mariahout E1 - Boekel Sport E2
10.30 Mariahout E2 - MVC E2
11.00 Mariahout E3 - Blauw Geel’38/
JUMBO E9
14.30 Mariahout A1 - ASV’33 A1
10.30 Rhode E9 - Mariahout E4
14.30 VOW A1 - Mariahout A2
10.00 Mariahout F1 - Rhode F2
14.30 Mariahout B1 - ASV’33 B1
12.00 Mariahout C1 - Milheezer Boys C1
10.00 Mariahout F2 - Venhorst F2

Zondag 4 oktober
14.30 Mariahout 1 - Elsendorp 1
11.30 Mariahout 2 - MULO 2
11.30 RKVV Keldonk 2 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - Sparta’25 7
10.30 Mariahout 6 - ELI 5
11.00 Volkel VR2 - Mariahout VR1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 23, 26 en 27 september  
Be Quick MW2 – MW1    12 – 12 
NKV – PupF1     4 – 11 
PupE2 – BMC     4 – 7 

Kv Rooi – PupE1   4 – 8 
PupD2 – JES     4 – 3 
Kv Rooi – PupD1   1 – 4 
AspC1 – EDN/DSV    4 – 2 
JES – AspB1     2 – 3 
Sen 2 – De Horst 2     10 – 6 
Sen 1 – Miko ’76 1    9 – 8 

Zaterdag 3 oktober
Sportpark Mariahout
09.30 PupF1 – De Korfrakkers 
09.30 PupE1 – Be Quick
10.00 PupD1 – Corridor 
11.00 AspB1 – MOSA ’14 

Zondag 4 oktober
Sportpark Mariahout
10.00 Sen 3 – Altior 5 
11.00 Sen 2 – SCMH 2 
13.00 Sen 1 – Astrantia/ONA 1 

Dinsdag 6 oktober 
Sportpark Veghel 
19.30 De Kangeroe 3 – Sen 3  

Woensdag 7 oktober 
Sportpark Den Dungen
20.00 Flash MW1 – MW1 
Sportpark Schijndel
20.00 Avanti R1 – R1 
 

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Uitslagen
Bergeijk 3 – Senioren 1      2-8
Meppers 2 – Senioren 2      8-2
Senioren 3 - Kruiskamp ‘81  3   7-3
Senioren 6 -  Veldhoven 16   2-8
Budilia 1 – Jeugd 1    7-3
Stiphout 5 – Jeugd 2    8-2

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 28 september
Joop Vereijken - Martien Swinkels   2-0
Henk Verhappen - Lambert van Bree   0-2
Leo van Griensven - Harrie van Kleef   0-2 
Herman van de Boom-Antoon Rooijakkers  
 2-0
Lou Muller - Cor Verschuren    0-2
Jan Hesselmans - Henk Jansen    0-2
Huub Biemans - Cor van den Berg   0-2
Antoon Maas - Antoon Rooijakkers   2-0
Jan van Neerven - Antoon Smits   2-0
Leo Migchels - Bert van de Vorst   0-2
Pieter Rooijackers - Bennie Beerens   0-2
Joop Kerkhof - Piet Goossens    0-2
Theo van Hoogstraten-Willie Vorstenbosch  
 0-2
Antoon van Osch - Hans Heldoorn   2-0
Bert van Wanrooij - Henk Meerwijk   0-2
Hans de Jager - Mari Vereijken    0-2
Antoon Wagemans - Frits Tak    0-2

Uitslagen dinsdag 29 september 
Tonny de Louw - Ad Barten                   2-0
Henk Mastbroek - Henk van den Bergh 2-0
Guus van de Elsen - Ad de Koning         2-0
Martien Swinkels - Lambert van Bree       0-2
Jan Verbakel - Henk Mastbroek              2-0
Henk van den Bergh - Gerrit van Osch  0-2
Antoon Smits - Frits Wilbers                   0-2
Herman van de Boom-Marinus Steegs  0-2
Harrie Poulisse - Harrie Bouwmans         0-2
Mari Verbakel - Albert Kluijtmans           2-0
Jan van Hout - Jan van Dijk                   0-2
Frits Poulisse - Hendrik Korsten              0-2
Jan van Hout - Albert Kluijtmans             2-0
Bert van Wanrooij - Theo Verheijen       2-0
Piet van Zeeland - Rinie van den Elsen  0-2
Fons van der Linden - Biek Klaasen       2-0
Evert Baring - Tonny Raaijmakers           0-2

Stand na 29 september       Punten
A Klasse
1  Guus van de Elsen    10
2  Lambert van Bree    10
3  Henk Verhappen    10
B Klasse
1  Theo van Rossum    8
2  Henk Jansen     8
3  Lou Muller     8
C Klasse
1  Mari Verbakel    9
2  Jan van Dijk     8
3  Willie Vorstenbosch    6
D Klasse
1  Evert Baring     9

2  Antoon van Osch    8
3  Bert van Wanrooij    8

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslag 25 september
Jan van Grinsven – Dennis van Dommelen  
 0-3
Marcel Bekkers – Jan Crooijmans  0-3
Geert-Jan Otten – Philip Oosthoek 1-3
Dave vd Burgt – Nield Schoonings  2-0
Arie van de Burgt – Koen Rooijakkers  0-2
Jan Crooijmans – Arie van de Burgt  3-0

Stand per 25 september
1.Dave van de Burgt  3-8
2. Jan Crooijmans  2-6
3. Koen Rooijakkers  3-6
4. Mark van de Burgt  2-3
5. Richard van Deursen  2-3

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 23 september
1. Riek en Leo   64,00 %
2. Wim en Erik   62,92 %
3. Willy en Trees   60,42 %
4. Joop en Marian   55,00 %
5. Ellen en Gerda   53,75 %

Uitslag dinsdag 29 september
1. Dorie en Cas                      66,96 %
2. Iet en Trees                       58,33 %
3. Bets en Roos                     57,44 %
4. Mieke en Leo                    55,65 %
5. Leo en Arno                       55,36 %

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk voor meer 
info op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 23 september 

Lijn A
1. Mia en Mari              61,31%
2. Riet en Cor               61,01%
3. Maria en Elly            59,23%
4. Heidi en Angela        54,17%
5. Mien en Maria          53,27%

Lijn B
1. Jo en Riet            64,58%
2. Annie en Ellie    62,50%
3. Henny en Jan    60,94%
4. Rie en Jan     58,85%
5. Jo en Corry     53,75%
    
De volgende zitting is op woensdag 
 7 oktober in Café-Zaal de Tapperij. 

Bridgeclub Bedonkse
Uitslagen
1. Helma en Annie               66.25 %
Mien en Bernadette         66.25 %
3. Cor en Nellie                    62.08 %
4. Riek en Pieta                    58.75 %
5. Ine en Mien                       55.83 %

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 24 september
1. Gerard en Corrie              58,00%
1. Hans en Tonnie                58,00%
3. Marianne en Leni            57,50%
4. Maria en Jan                    54,00%
5. Toon en Roos                   53,50%

De volgende is zitting op donderdag 
1 oktober, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 29 september
½-½ Albert v. Empel - Hein v. Bree
1-0 Thijs Knaapen - Johnny v.d. Laarschot
0-1 Chris v. Laarhoven - André Bergman
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Zjon v.d. Laar
1-0 Hans Claas - Jef Verhagen
½-½ Frans v. Hoof - Willy Constant  

Programma 6 oktober
Hein v. Bree - Thijs Knaapen   
Aloys Wijffelaars - Dirk-Jan Gloudemans  
Zjon v.d. Laar - Harrie v.d. Laar  
Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven  
Willy Constant - Frans v. Hoof

* Beginners eerste 10 uur rijles voor 350,-

* 40,- per uur; 60,- per 1 1/2 uur

* Rijles in stappen

* Binnen 8 weken uw rijbewijs halen

*  Last van rijangst? Wij helpen u op weg!

Autorijschool Ton van Dijk
Beek en Donk

0492 - 464363 / 06 - 22745294

RIJLESSEN?

www.autorijschooltonvandijk.nl

Nu starten met rijlesvanaf 16,5 jaar

Nu 
€ 1950,-

40 uur rijles 
+ tussentijdse toets 
+ examen

Pakket

aanbieding:

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Win 2 kaarten voor het 
Oktoberfest (vrijdag 2 oktober) 

in Aarle-Rixtel!

Het antwoord op de vraag van vorige 
week:

‘Bep en Snep’ 

Winnaar week 39: 
Henri Smits

Kaarten zijn op te halen bij De 
MooiLaarbeekKrant
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Beek en Donk - Het eerste senio-
renteam van Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
boekte vrijdag een grote overwin-
ning op TTV Bergeijk. 

Na een korte onderbreking waren 
Peter van den Eijnde en Jordi Kivits 
weer inzetbaar voor de competitie. 
Beiden lieten meteen van zich ho-
ren door liefst alle partijen in winst 
om te zetten. Stefan Hamelijnck 
pakte een punt voor het team, dat 
ook in het dubbelspel aan het lang-
ste eind trok: 2-8. Komende zater-
dag wacht de tweedeklasser een 
lastige uitwedstrijd  tegen Unicum 
uit Geldrop.

Donderdagavond ontving het der-
de team TTV Kruiskamp in de tafel-
tennishal. De Bosschenaren hadden 
geen kans tegen het sterke spel van 
Tonnie van Berlo, Albert Scheepers 
en Henk van der Bruggen. De man-
nen pakten alle drie twee punten 
en ook het dubbelpunt bleef in 
Beek en Donk. Alle reden voor te-
vredenheid. Helmi en Hans Eekels 
behaalden een tafel verder tegen 
Veldhoven allebei een punt.

Jeugd
Bij de jeugd behaalde Lucas Crooijmans 
zaterdagmiddag twee belangrijke pun-
ten voor het eerste team in een lastige 
uitwedstrijd tegen  Budilia uit Budel. 
Kevin Biemans won een enkelpartij 
en beperkte daarmee de schade: 7-3. 
Diezelfde middag speelde het tweede 
jeugdteam tegen Stiphout, dat sterk 
aan de wedstrijd begon. Alleen Rico 
Megens wist twee punten veilig te stel-

len krijgt met zijn team zaterdag een 
nieuwe kans, wanneer het tweede thuis 
speelt tegen tegen Goirle. Kijk voor alle 
uitslagen op pagina 46.

Meer info?
Heb je ook interesse in de snelste bal-
sport ter wereld? Je bent van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie over 
TTV Een en Twintig op internet of volg 
de vereniging op Twitter en Facebook. zaalvoetbal Sevenmiles /

Café-Zaal van de 
Burgt haalt uit 

Max Wieland 
stap voor stap 
naar de top

Beek en Donk - De tweede speelavond 
van het WAC Beek en Donk gaf 6 A-klas-
sers de kans om punten te verzamelen. 
In de B-klasse stonden 2 duels op het 
programma.

De ouverture van de zaalvoetbalstrijd 
ging tussen Heesakkers Administratie & 
Advieskantoor en FC van de Burgt. Daar 
waar laatstgenoemde verleden week nog 
een knap punt wist te behalen, daar waren 
ze nu niet opgewassen tegen Heesakkers. 
Nadat 10 minuten voor tijd Heesakkers de 
gelijkmaker in de schoot geworpen kreeg, 
was er geen eer meer te behalen voor FC 
van de Burgt. Heesakkers liep uit naar een 
comfortabele 5-2 zege.

Sevenmiles/Café-Zaal van de Burgt nam 
het vervolgens op tegen Meulensteen/
van Lieshout. Het werd een complete 
walk-over. Maar liefst 9 treffers noteerde 
Sevenmiles tegenover 1 schamel doelpunt 
aan Meulensteen zijde. W. Vaessen was 
de grote man in dit duel door 3 treffers 
op zijn conto te schrijven. Zijn fluwelen 
been betekende een veelbelovende start. 
Meulensteen likt de wonden en hoopt op 
beterschap in de toekomst.

Huidig kampioen Café-Zaal de Tappe-
rij trad in haar seizoendebuut aan tegen 
Rijwielhandel van den Berg. Na ene beg-
infase waarin een gelijke stand werd aan-
getekend (1-1), vond R. Ros, topscorer 
van verleden seizoen, het genoeg en nam 
zijn ploeg op sleeptouw. Drie treffers later, 

waarvan 2 van zijn eigen voet, was de 4-1 
eindstand bereikt en blijft de ongeslagen 
status van De Tapperij een feit. Ook de 
Rijwielhandel kon er geen verandering in 
brengen ondanks dappere weerstand. 

In de B-klasse mocht BrabantTent van ge-
luk spreken dat ze de 3-2 zege tot aan het 
laatste fluitsignaal volhielden. Tegenstan-
der Hurkmans Plaatwerk deed zeker niet 
onder voor de ‘Roden’ en een punt was 
op z’n minst verdiend. Helaas voor Hurk-
mans wilde de bal, soms op miraculeuze 
wijze, niet in het doel en ging BrabantTent 
net iets doelgerichter om met haar kan-
sen. Drie punten bij de seizoenstart kwam 
hen dan ook niet verkeerd uit.

De avond eindigde met een duel tus-
sen twee B-klassers waarin duidelijk wat 
mutaties waren gedaan. Zo stonden bij 
Aben & Slag pa en zonen van den Heuvel 
op de vloer en had DHVM enkele sterk-
houders overgenomen van het gestopte 
team van Puur Baden. In een interessant 
duel, waarin beide teams niet veel voor 
elkaar onder deden, was het uiteindelijk 
Aben & Slag wat aan het langste eind 
trok. Ze versloegen mede dankzij twee 
treffers van J. van den Heuvel DHVM met 
2-1. Met wederom een korte uitslag in 
de B-klasse belooft deze competitie een 
spannende strijd te worden.

wipschieten

wielersport

Beek en Donk – Max Wieland behoort 
tot de top 8 van Nederland in de leef-
tijdscategorie onder 15 jaar. Inmiddels 
traint Max ruim 10 uur per week bij BC 
Geldrop, De Zuid-Nederlandse Badmin-
ton Academie en sinds 1 juli bij de Na-
tionale selectie. Hij gaat naar het Com-
manderij College in Gemert, dankzij een 
goede begeleiding kan hij school en 
sport goed combineren.

Van 19 tot en met 23 augustus is hij op 
trainingsstage geweest in Frankrijk.  Het 
was een zware, maar zeker leerzame 
week. Elke dag van 7.30 uur tot 22.00 
uur vol aan de bak. Uiteraard naast de 
nodige baantrainingen, onder andere 
veel voetenwerk en slagvastheid, werd 
er ook op conditie getraind. Max is door 
Badminton Nederland geselecteerd voor 
de Swiss Open in september en de Da-
nisch cup in Oktober. Allemaal stappen 
richting zijn grootste droom: deelname 
aan de Olympische Spelen.

Op talentboek.nl spaart Max om deze 
ambitie te kunnen financieren. Hij kan 
alle hulp gebruiken om toernooien en de 
reis-en verblijfkosten te bekostigen. ”Ik 

wil het geld gaan gebruiken om nog be-
ter te worden in mijn sport en hierdoor 
mijn doelen te bereiken. Op dit moment 
zijn mijn ouders mijn grootste sponsor en 
donateur. En omdat de Badmintonbond 
niet alles betaald voor stages en buiten-
landse toernooien hoop ik hier donateurs 
te krijgen die mij willen steunen om mijn 
doelen te halen. Ik wil namelijk niet dat 
mijn ouders alles moeten betalen en 
daarom wil ik hun helpen om zelf mee te 
betalen”, aldus het 15-jarige toptalent.

U kunt Max Wieland ondersteunen. Ga 
daarvoor naar talentboek.nl, klik op ta-
lenten en vul zijn naam in het zoekveld in. 

Waarom en Waarvoor
Doelen op korte termijn: Nederlands 
Kampioen worden, spelen in de Eredivi-
sie en meedoen aan de Europese Jeugd-
kampioenschappen.

Doelen op lange termijn: top 8 van Euro-
pa halen, Nederlands Kampioen worden 
bij de senioren en de Olympische Spelen. 

DIT IS HERFST

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Kringwedstrijd Brabants 
wipschieten op ‘t Wipke

Beek en Donk – Bij het Leonardus-
gilde werd op schietterrein ’t Wipke 
in Beek en Donk zondagmiddag 27 
september een kringschietwedstrijd 
Brabants wipschieten gehouden. De 
schutters van de Laarbeekse gilden 
presteerden goed. 

Uitslag Laarbeekse deelnemers
Kampioen
2e Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel

Personeel
2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel, 
6e Goen Vorstenbosch Lieshout

Vrije Hand
4e Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel, 
5e Henry v/d Putten Aarle-Rixtel, 
6e Bert Vorstenbosch Lieshout 

Bejaarden
2e Frans Panhuizen Beek en Donk

Puist 
4e Jan Rovers Beek en Donk, 
6e Jet van Nunen Beek en Donk, 
7e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel

Komende zondag wordt in Asten bij 
het Sint Joris gilde geschoten door hen 
die zich geclassificeerd hebben om de 
kringkampioen 2015 van kring Peel-
land. Aanvang 12.00 uur. Schutters in actie

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

TTV Een en Twintig wint met grote cijfers

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Vrijdag 2 oktober 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Disco Animal Party
19:30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Ibiza Lounge
20.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 3 oktober 
Expositie Evert Slegers in ‘t Oude 
Raadhuis t/m 25 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Tinkers, Drinkers, Dreamers (Ierse en 
Engelse folk)
20:30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Reünie Herberg ‘t Huukske met Dos 
Paulos
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 4 oktober 
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Expositie Schilderijen ‘My Painting 
World Robbie Art’
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Hobbybeurs KVL
11.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Maandag 5 oktober 
Inloop Spreekuur ‘emoties die spelen 
bij kinderen’
9.00 uur, Element Speltherapie, 
Aarle-Rixtel

Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café-Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Woensdag 7 oktober 
Inloopspreekuur: Ik tel tot 10!
09.00 uur, Bosscheweg 20, Aarle-Rixtel

Donderdag 8 oktober 
HIGH FIVE voor de opvoeder! info 
workshop
19.30 uur, de Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 9 oktober 
PubQuiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 10 oktober 
Speciaalbier Avond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Concerto aDue
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 11 oktober 
IVN wandeling Grotel
10.00 uur, parkeerplaats naast 
restaurant Grotels Hof, 
Aarle-Rixtel/Bakel

Maandag 12 oktober 
Zorg om het dorp: Thema-avond 
Duurzaam
19.00 uur, Buurthuis Mariahout

Zo gaat het hondje van mijn ouders 
(Chelsea) iedere dag twee keer met mij op 
de scootmobiel wandelen. Hoop dat jullie 

dit ook een mooie foto vinden. Wij in ieder 
geval wel. Vriendelijke groetjes, 

John Vereijken uit Beek en Donk

Johan, iedereen die hem kent weet waarom: 

een supervriend!

Groetjes, Marjolein’s kattenpension

Scheidingscafé voor Kids Zaterdag 10 oktober 

Dit zijn onze allerliefste vriendjes Bowie en 
Gradje, de hondjes van de kinderen die heel 
vaak bij ons komen om even lekker te stoe-
ien en met de bal te spelen. Ze weten pre-

cies waar we hun koekjes (Sushi) bewaren.
Groetjes, Charlie en Marlène Leenderts.

Beek en Donk

Bij deze stuur ik een foto van ons lieve 
hondje met de grappige naam ¨Muts¨.
Lekker puh!!! Groetjes, Geert-Jan van 

Leuken

Kijk mij eens lekker slapen! Poot van 

Mukske. Groetjes Sebrine

20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Dit zijn mijn huisdieren Gijsje en Lola.
Ze spelen de hele dag samen, en zijn de 
beste maatjes van elkaar. Groetjes Anne 

Hink uit Lieshout

Kijk mij eens lekker slapen! Poot van 

Dit zijn mijn huisdieren Gijsje en Lola.
Ze spelen de hele dag samen, en zijn de 
beste maatjes van elkaar. Groetjes Anne 

Dit zijn Diesel en Hailey, de beste vriend-

jes van elkaar. Samen balletje gooien is 

hun favoriete spelletje. Dan ligt Hailey 

helemaal dubbel en Diesel komt mooi het 

balletje aan Hailey brengen. Liefs, Manou 

de jong


