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Eindhoven – Schrijver Wim 
Daniëls vierde zaterdag 11 okto-
ber zijn 60e verjaardag. Overdag, 
want ’s avonds stond hij met zijn 
theatervoorstelling ‘Slowen en 
Schuren’ op de planken in Veghel, 
samen met Yvonne Gijsbers. Met 
haar vormt hij het AR-theater. 
“Veel mensen denken dat we het 
Art-theater heten, maar de let-
ters AR staan voor Aarle-Rixtel”, 
vertelt Wim lachend. Twee da-
gen voor Wims verjaardag kwam 
zijn 100e boek uit: ‘De taal ach-
terna’, dat voor een belangrijk 
deel over Aarle-Rixtel gaat. ‘De 
MooiLaarbeekKrant’ ging Wim 
achterna … 

Naar Aarle-Rixtel fietsen
“Een of twee keer per week fiets 
ik vanuit Eindhoven als vanzelf 
naar Aarle-Rixtel. Ik neem een 
vaste route, via een stukje van de 
Dommeldal naar Son en dan langs 
het kanaal via Lieshout naar Aarle-
Rixtel. Vervolgens ga ik door naar 
Helmond en via Brandevoort terug 
naar huis. Soms alleen om ‘hoi’ te 
roepen en de sfeer te proeven. Ik 
stap onderweg geregeld af, omdat 

ik het leuk vind om een praatje met 
mensen te maken. Tijdens mijn 
fietstochten kwam ik eerder vaak 
het  inmiddels overleden -  ‘milieu-
menneke’ uit Gerwen tegen. Twee 
keer per dag ging hij afval rapen. 
Zo’n man fascineert me door zijn 
persoon en zijn aparte dagbeste-
ding. Als er geen afval meer lag, 
zorgde ik er tijdens mijn fietstoch-
ten voor dat er wat troep in de 
berm belandde.”

Taal en broers
Af en toe staat de fiets van Wim 
bij Zonnetij in Aarle-Rixtel om er 
te ‘buurten’. “Veel mensen ken ik 
daar nog en als ik er tijdens de ge-
zamenlijke maaltijd kom, kan ik al-
tijd soep mee-eten. Ik vind het fijn, 
die bezoekjes. Het grappige is dat 
er vaak twee gespreksonderwer-
pen centraal staan. Op nummer 
één staat een taalkwestie. Mensen 
hebben een woord ‘opgespaard’, 
waar ze geen raad mee weten. 
Ze willen dan weten of ‘Wimke 
Daniëls’ het kent. Het tweede ge-
spreksonderwerp betreft altijd mijn 
broers: hoe is het nu met hen?”

Lees verder op pagina 3 in deze 
krant. 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Frans Ronnes (CDA) is 
met ingang van gisteren benoemd 
tot waarnemend burgemeester 
van Laarbeek. Commissaris van de 
Koning, Wim van de Donk, maakte 
vrijdag bekend dat de taken van Hans 
Ubachs tijdelijk worden neergelegd. 
Ronnes is een aantal jaren wethou-
der geweest in Bernheze en van 2001 
tot 2013 was hij burgemeester van 
de gemeente Haaren. 

Non-actief
Van de Donk was vrijdag onomsto-
telijk over het neerleggen van de ta-
ken van Ubachs. “Als je niet volledig 
kan functioneren als burgemeester, 
moet je dat ook niet doen”, verklaar-
de hij. “Ik ga daarom op zoek naar 
een waarnemend burgemeester.” 
Dit laatste is inmiddels gerealiseerd. 
Dinsdagmiddag werd bekend dat 
Ronnes de rol als (waarnemend) bur-
gervader op zich neemt. 

Frans Ronnes
Ronnes komt oorspronkelijk uit 
Boxmeer en woonde daarna jaren-
lang in Nistelrode. Hij begon zijn 
loopbaan in het onderwijs. Nadat hij 
les had gegeven op een school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen, is hij 
directeur geweest op twee verschil-
lende basisscholen. In de volleybal-
sport voerde Ronnes gedurende zijn 
loopbaan veel bestuurlijke taken uit. 
Na twee maanden raadslid te zijn ge-
weest in Bernheze, werd hij benoemd 
tot wethouder. Drie jaar later, in 2001, 
is hij aangesteld als burgemeester van 
Haaren. Na twee ambtstermijnen 
ging Ronnes vorig jaar met pensioen. 
“Niet omdat ik het rustiger aan wilde 
doen, maar omdat ik vind dat aan een 
politieke rol een houdbaarheidsdatum 
zit en dan kun je beter op je hoogte-
punt stoppen.”

Ronnes kreeg afgelopen week een te-
lefoontje met de vraag of hij even tijd 
had voor Commissaris van de Koning, 
Wim van de Donk. “Ben ik in korte 
tijd in staat om de rol als burgerva-
der op me te nemen in Laarbeek? Dat 
was de vraag die gesteld werd.” Over 
het telefoongesprek met Van de Donk 
en de gebeurtenissen in Laarbeek wil 
Ronnes niet te veel uitweiden. “Ik 
volg de lokale politiek – ook omdat 
ik vertrouwenspersoon ben van CDA 
Brabant - en wist globaal wat hier 
speelde en ook hoe Laarbeek qua 
gemeente in elkaar zit. De samenstel-
ling lijkt een beetje op Bernheze en 
Haaren. Dit zijn ook gemeentes waar-
bij aparte, zelfstandige dorpen met el-
kaar zijn gefuseerd tot één gemeente. 
Het echte verdiepen in Laarbeek gaat 
de komende periode pas gebeuren, 
want daar heb ik - gezien het snelle 
proces - nog geen tijd voor gehad.”

Commissaris Van de Donk gaf aan op 
zoek te gaan naar iemand met veel 
bestuurlijke ervaring, een zwaarge-
wicht en iemand die stressbestendig 
is. Ronnes: “Ik denk dat je als burge-
meester empathisch vermogen nodig 
hebt. Ook heb ik de nodige bestuur-
lijke ervaring opgedaan. Een leer-
ling zei ooit over mij: ‘Hij is gruwelijk 
streng, maar wel rechtvaardig’. Dat 
vind ik mooi verwoord, want zo wil ik 
zijn. Daarnaast is het heel belangrijk 
dat je open bent, met openheid kun 
je enorm ver komen.”  

Er ligt veel werk op de tijdelijke bur-
gervader te wachten. “Ondanks dat 
ik niet weet voor hoe lang ik hier 
burgemeester ben, ga ik proberen 
mijn gezicht te laten zien aan de in-
woners. Zo wil ik alle dorpen bezocht 
hebben en naar diverse activiteiten/
evenementen toegaan. Het is belang-
rijk dat de inwoners weten wie hun 

burgervader is. Daarnaast neem ik 
de gewoonlijke taken van de burge-
meester op me.”

Onderzoek 
De Commissaris van de Koning maak-
te vrijdagmiddag ook bekend dat er 
een onderzoek wordt ingesteld om na 
te gaan of er in objectieve zin aanlei-
ding was voor burgemeester Ubachs 
om te spreken over een onveilige en 
intimiderende (werk)omgeving. De 
onderzoekscommissie bestaat – al-
dus Van de Donk – uit flinke namen. 

Hoogleraar bestuurskunde prof. dr. 
Pieter Tops, emeritus-hoogleraar cri-
minologie prof. dr. Cyrille Fijnaut en 
voormalig kamerlid en oud-waarne-
mend burgemeester van onder meer 
Bergen op Zoom en Maasdriel, Dick 
de Cloe maken hier deel van uit. De 
drie heren zijn al gestart met het on-
derzoek. Van de Donk: “We weten 
nog niet hoe lang dit gaat duren. We 
willen dat het goed gebeurt. In ieder 
geval tot die tijd neem Ronnes de 
taak als burgemeester van Laarbeek 
waar.”

 Wim Daniëls brengt honderdste boek uit: ‘De taal achterna’ 

“Aarle-Rixtel op de kaart zetten is mijn levensdoel”

Taken burgemeester Hans Ubachs tijdelijk neergelegd 

Frans Ronnes benoemd tot waarnemend burgemeester van Laarbeek

Wim Daniëls in zijn tuin in Eindhoven, 
met zijn honderste boek ‘De taal achterna’

 Frans Ronnes is vanaf deze week waarnemend burgemeester van Laarbeek 
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De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Het Rode Schutplein heeft een uniek straatnaambord: het is het enige rode 
straatnaambord van Nederland! De meeste straatnaamborden zijn blauw, 
maar dat kon men de Rooi Schut niet aandoen! De Rooi Schut heet officieel 
‘Sint Margarethagilde’, dat van oorsprong is gerelateerd aan de Sint Marga-
rethakerk van Rixtel. In een oorkonde van 12 maart 1178 wordt Rixtel voor 
het eerst genoemd. In genoemde oorkonde bevestigde de paus de abdij van 
Floreffe in het bezit van verworven goederen, daaronder begrepen een der-
de part van de bezittingen van de kerk en de tienden (belasting) van Rixtel. 
Rixtel had dus al vroeg een eigen kerk. Deze was gesticht door de heer Van 
Rixtel, die er tevens voor zorgde dat er voldoende middelen voor onderhoud 
aanwezig waren. Bij gedeelten werden de eigendommen van de heer van 
Rixtel geschonken aan de abdij. De kerk was gewijd aan Sint-Margaretha. 
Sint-Margaretha is onlosmakelijk verbonden met een draak in haar nabijheid, 
en zij heeft altijd een kruis in haar handen.
De Heilige Margaretha van Antiochië is een van de Veertien heilige nood-
helpers. Haar marteling is met vele legenden omgeven, welke tot op de dag 
van vandaag voortleven. Margaretha was begaafd en mooi om te zien, veel 
vrouwen in de middeleeuwen droegen ook haar naam.Het moge duidelijk 
zijn dat de ‘Rooi Schut’ haar patroonheilige met trots uitdraagt. Niet minder 
trots is de Rooi Schut op ‘haar’ Rode Schutplein.
Het is een gezellig en intiem pleintje waar het goed toeven is. Het Rode 
Schutplein bestaat dit jaar 40 jaar. Op 19 november 1974 kregen de eerste 
8 gezinnen de sleutel van hun nieuwe huis. In de loop van 1975 werd de 
bebouwing verder uitgebreid. Het jaar daarop - in 1976 - plaatste de Rooi 
Schut  een prachtige schutsboom en - geheel in stijl - een rode beuk! Vanaf 
die tijd vindt er het jaarlijkse koningsschieten plaats tussen de verschillende 
bewoners. Na het vallen van de vogel wordt de nieuwbakken koning(in) met 
gilde-eer geïnstalleerd en volgt er aansluitend een gezellig buurtfeest!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel.

HET RODE SCHUTPLEIN

Uitvaartbeurs
Gemert

20jaar

26 okt 2014
12.00 uur - 16.00 uur

Een interactieve beurs rondom stervensbegeleiding, 
overlijden, uitvaartzorg, rouw en nazorg. 

Een initiatief om rouw en herdenken bespreekbaar te maken

gratis toegang voor de eerste 250 bezoekers een attentie

Locatie: Waterhof Uitvaartzorg
‘t Hoogh Huys 3 - Gemert   f Uitvaartbeurs Gemert

www.waterhofuitvaartzorg.nl

2 e editie

Gemert - Het leven biedt één zeker-
heid: dat het op een dag eindigt. 
Goed om eens over dat moment na te 
denken en op een rijtje te zetten hoe 
een passend laatste eerbetoon eruit 
mag zien. De Jubileum Uitvaartbeurs 
van Waterhof Uitvaartzorg op 26 
oktober van 12.00 tot 16.00 uur kan 
daarbij helpen en geeft inspiratie. 

Het woord ‘jubileum’ verwijst naar 
het twintigjarig bestaan van Waterhof 
Uitvaartzorg, dat eigenaar René van 
Hoof een mooie gelegenheid leek 
om een activiteit te organiseren. Dit 
in de lijn van de Uitvaartbeurs die hij 
tien jaar geleden op touw zette. Van 
Hoof pakt het uitgebreid aan; hij be-
schikt zelfs over een vergunning om 
de straat (’t Hoogh Huys in Gemert) 
af te zetten. “We willen mensen op 
ideeën brengen, laten zien wat er al-
lemaal tot de mogelijkheden behoort. 
Velen zijn zich dat niet echt bewust 
of denken dat bepaalde dingen niet 
mogen. Ze vallen terug op een uit-
vaart in traditionele stijl, terwijl je er 
echt iets bijzonders en persoonlijks 
van kunt maken. Met de Jubileum 
Uitvaartbeurs hopen we hen te inspi-
reren, maar ook te stimuleren na te 
denken over die onvermijdelijke dag 
die ooit gaat komen. Van de vorige 
keer herinner ik me dat er best veel 
jonge mensen op af kwamen; dat 
vond ik een goed teken.”

Wat valt er zoal te verwachten op 
de Jubileum Uitvaartbeurs? “Laat ik 
vooropstellen dat het evenement een 
interactief karakter kent,” geeft René 
van Hoof aan. “Geen kraampjes, 
geen afstand tussen de exposanten 
en de bezoekers, maar direct contact 

en daarbij laten we het graag aan de 
creativiteit van de exposanten over 
hoe zij dat invullen. Niet zakelijk, maar 
informeel en informatief. Eigenlijk wil 
ik helemaal niet van een beurs spre-
ken.” De meeste exposanten komen 
uit Gemert of uit de regio. “Over het 
algemeen bedrijven waarmee ik reeds 
heel lang samenwerk, soms al twintig 
jaar. Er is vooral heel veel te zien.” 
Van Hoof somt een aantal voorbeel-
den op: “De uitvaartbus, rode, witte 
en blauwe rouwauto’s, speciale hou-
ten urnen uit Gambia, herinnerings-
koffers, rouwkoetsen, prematuur-
kistjes voor ongeboren kinderen. Oh 
ja, Leentje is er ook, maar daarover 
verklap ik nog geen details. Verder de 
Stichting Wensambulance, een oplei-
dingsinstituut voor stervensbegelei-
ding, uitvaartzorg in het algemeen, 
nazorg, een thanatopracteur die li-
chamen balsemt, een steenhouwer, 
iemand die kinderkisten maakt, een 
uitvaartzangeres, een uitvaartfoto-
graaf, een dame die kinderboeken 
schrijft, bloemisten, presentaties van 
koffietafels en van 12.30 tot 15.30 
uur een workshop memorydozen ma-
ken voor kinderen. In totaal minstens 
35 exposanten. De mensen staan 
echt versteld over de mogelijkheden 
en de ideeën die ze hier opdoen. Het 
is nooit te vroeg om hiermee bezig te 
zijn.”

Waterhof Uitvaartzorg
’t Hoogh Huys 3
5421 LL  Gemert
06 55 14 04 83
www.waterhofuitvaartzorg.nl
www.facebook.com/Uitvaartbeurs 
Gemert 

Uitvaartbeurs is voor iedereen
Advertorial

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39
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Hoofdactiviteit: schrijven
Op de vraag hoe Wim zichzelf ziet, is 
het antwoord duidelijk. “Ik ben een 
schrijver. Mijn hoofdactiviteit is schrij-
ven en dat doe ik al dertig jaar. Maar 
alleen schrijven is niet bevredigend, 
want dat is nogal eenzaam werk. Ik 
heb contact met mijn publiek nodig, 
door de vele voordrachten die ik houd 
en als toneelspeler. Als ik niet schrijf, 
lees ik vrij veel. Ik ben een liefhebber 
van de boeken van  onder anderen 
Johan Harstad, een jonge Noorse (to-
neel)schrijver. Daarnaast lees ik mo-
menteel veel  boeken in het Engels, als 
voorbereiding op voordrachten die ik 
in die taal ga houden.”

Aarle-Rixtel 
Wim werd geboren in 1954 aan de 
Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel in een 
arbeidersgezin. Vader werkte in een 
fabriek in Helmond. “Het was mis-
schien logisch geweest dat ik ‘achter 
het glas’ op kantoor was beland, maar 
ik ging studeren. Vader vond het alle-
maal prachtig wat ik deed. Mijn moe-
der vroeg zich na een televisie-uitzen-
ding wel eens af, of ik ‘dat allemaal 
zomaar mocht zeggen en doen’ als ik 
daar een heikele kwestie aan de orde 
stelde of Ruud Lubbers op zijn schou-
ders sloeg. Ik heb nogal snel de neiging 
om vriendschappelijk tegen iemand te 
doen. Ik zie ook volstrekt geen status-
onderscheid tussen mensen.”

Burgemeester van Laarbeek
Aan de bewoners van Aarle-Rixtel en 
Laarbeek heeft Wim een duidelijke 
boodschap. “Koester het dorpse karak-
ter. Je hebt veel met anderen te maken 
en dat moet je ook willen hebben. Zorg 
dat de verenigingen in stand worden 
gehouden, want dat is het cement van 
een dorpse samenleving.” Heeft Wim 
eigenlijk zelf plannen om nog ooit te-
rug te keren naar Aarle-Rixtel, het dorp 
dat hij op de kaart wil zetten? Wim: 
“Misschien als burgemeester. En dan 
zou ik ook veel rondfietsen en praatjes 
met mensen maken.”

Exclusief voor de lezers van De 
MooiLaarbeekKrant kan het boek ‘De 

taal achterna’ met korting worden be-
steld. Het kost nu geen €14,90, maar 

€12,50. Zie de bijgesloten advertentie 
bij dit artikel. 

Van  € 14,90, voor €12,50

WIM DANIELS
DE TAAL ACHTERNA 

ISBN: 978 94 004 0269 0

Speciale MooiLaarbeek-korting!

Actiecode:  902-12192
Met deze code kan de korting verkregen worden 

bij alle erkende boekhandels in Nederland, onder 
andere Van Helvoort Boek en Kantoor (Beek en Donk)

Deze actie is geldig t/m 31 december 2014
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Aarlese Wim Daniëls brengt honderdste boek uit: ‘De taal achterna’

Kledingbank Laarbeek met veel enthousiasme geopend
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk – Met het doorknippen 
van een roze lint opende initiatief-
neemster Marjan Reusien afgelopen 
zaterdag Kledingbank Laarbeek. Ze 
deed dit - onder grote publieke be-
langstelling -  samen met ruim twintig 
vrijwilligers. Wat de één te veel aan 
kleding heeft, kan de ander helpen …

Pand Klusbink
Van rompertje tot broek, van vest tot 
schoenen … Het hangt of staat allemaal 
netjes gesorteerd in de nieuwe kleding-
bank op industrieterrein Beekerheide, 
in het pand van de ‘Klusbink’. In haar 
toespraak vertelt Marjan Reusien dat 
het ‘een zonnige weg’ was: van idee 
tot realisatie van de Kledingbank. 
Wethouder Joan Briels geeft even la-
ter eerlijk toe dat de grootste hobbel 
die genomen moest worden, de ge-
meente zelf was. “Ik geloofde wel in 

het initiatief, maar de vraag is: wat doe 
je? Eerst de locatie vinden en dan de 
subsidie of andersom?” Op deze zon-
nige zaterdag is die hobbel gauw ver-
geten. De gemeente en de Dorpsraad 
Beek en Donk zorgden voor financiële 
ondersteuning. 

Bedrijven en vrijwilligers
Gelukkig mag de Kledingbank daar-
naast rekenen op ondersteuning van 
veel bedrijven als sponsor. En niet te 
vergeten: de verscheidenheid aan én 
inzetbaarheid van vrijwilligers. De 
één timmert een paskamer, de ander 
sorteert of strijkt kleding. Danuscha 
Bernards (41) is één van de vrijwilli-
gers. Ze zit als penningmeester in het 
bestuur van de Kledingbank en vertelt: 
“Ik vind het belangrijk dat je men-
sen kunt helpen die het minder goed 
hebben. Maria Hendrix (58) zet haar 
kennis op het administratieve vlak in 
om bijvoorbeeld werkroosters te ma-
ken. Karin Trienekens (49) vertelt: “Ik 

was op zoek naar een zinvolle be-
steding op zaterdag, naast mijn full-
time baan bij DAF.” Maatschappelijk 
werkster Marjolein de Veer van de 
LEV-groep voegt toe: “Ik ben blij met 
dit initiatief. In mijn werk zie ik schrij-
nende situaties waarin mensen weinig 
geld hebben voor kleding. Hier kan 
de Kledingbank uitkomst bieden.” 
Gemeenteraadsleden Monika Slaets 
en Jordy Brouwers denken dat met de 
komst van de Kledingbank een taboe 
doorbroken wordt. “Het is niet meer 

zo apart om gebruik te maken van een 
Kledingbank. Vanuit de politiek moe-
ten we signaleren en vervolgens faci-
literen.” 

Twee mannen
“Twee mannen mogen in het hele ver-
haal niet vergeten worden”, vertelt 
Marjan. Ze bedankt  haar man Erik en 
Henrie Bouwmans van ViERBINDEN.  
Erik heeft achter de schermen 
veel gedaan voor de Kledingbank. 
Enthousiaste Henrie was een enorme 

hulp, onder andere bij het aanvragen 
van subsidie. 

Openingstijden
Nieuwsgierig geworden? Elke woens-
dag is de Kledingbank geopend van 
14.00 tot 16.30 uur en elke zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur. Kleding bren-
gen en/of kopen of gratis afhalen - 
met een verwijsbrief -  kan binnen die 
uren. Adres: Beekerheide 41 in Beek en 
Donk. 

Met het doorknippen van een roze lint werd Kledingbank Laarbeek officieel geopend

De kledingbank ontving de afgelopen weken al heel veel kledingstukken

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers 
voor wijkrestaurant 
Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor wijkrestaurant 
de Laarbikker op zoek naar verschil-
lende vrijwilligers, zoals een gast-
vrouw-gastheer en kookvrijwilligers.

De werkzaamheden van de gast-
vrouw/heer zijn: voorbereidingen 
treffen in de keuken, helpen tijdens 
het bereiden van de maaltijden en 
hulp bieden bij de bediening en de 
kassa. De werktijden zijn op donder-
dag van 16.30 tot 20.00 uur. 

De werkzaamheden voor de kook-
vrijwilligers zijn: samen met andere 
vrijwilligers het bereiden van verse 
3-gangen maaltijden. Enige ervaring 
met koken is gewenst. De werktijden 

zijn op woensdag en/of donderdag, 
van 16.30 tot 20.00 uur. Locatie is de 
Waterpoort in de Pieter Breughellaan 
in Beek en Donk.

Meer informatie:
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvacatu-
res kan contact worden opgenomen 
met Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. 
Tel. 0492-328807 of mail naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De 
vacatures zijn ook te bekijken op 
www.vierbinden.nl of te vinden in de 
vacaturemappen van de dorpsservice-
punten.

Griepvaccinaties Medisch Centrum Beek en Donk
Door een software-fout in ons computersysteem kan het zijn dat u 
geen oproep hebt gekregen voor een griepvaccinatie terwijl u hier an-
dere jaren wel voor in aanmerking bent gekomen.
Graag nodigen wij u alsnog uit voor het halen van de griepvaccinatie. 
Dit kan op dinsdag 28 oktober tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Onze 
excuses voor het ongemak.

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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RESTAURANT HET VEERHUIS,BOERDONK 0492-461889
DEELNEMER VAN JUMBO SUPERMARKT SPAARACTIE 
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Zaterdag 25 oktober  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders (van 
Berkel mged), Martien van den Heuvel (mged), 
Dirk en Miet Bunthof- Rooijakkers en kleinkind 
Henri, Jan en Dilia Timmers-Bunthof, Marijn 
Lommerse (mged).  

Zondag 26 oktober

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
de Korte– Verhaar, Hans van Brug (16e sterfdag), 
Mia Peeters-Barents(par.), Bijzondere intentie,  Tot 
welzijn van de parochie

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Annie van Heeswijk-
Bevers (jrgt sterfdag), Thérèse Maria en Jo 
Rooijmans (fund), Harrie en Hanneke van Berlo-
van den Berg, Familie Van Moorsel-Linders, Truus 
Merks-van Hoof (mged), Jan Donkers (verj), 
Martinus Bekx.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Rinie van den Heuvel 
en overleden familieleden, Leo en Peter Maas.

Maandag 27 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 28 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 29 oktober

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

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 30 oktober

Geen viering

Vrijdag 31 oktober

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor: Mieke van den 
Biggelaar-Braken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
25 - 31 oktober 2014

Informatieavonden voor de Laarbeekse 
parochianen over de nieuwe parochie: 
‘De zalige Pater Eustachius van Lieshout 
parochie’:

De avonden beginnen allemaal om 20.00 uur
 
Op maandag 24 november voor parochianen uit 
Lieshout en Mariahout, in de St. Servatiuskerk te 
Lieshout.

Op dinsdag 25 november voor parochianen uit 
Beek en Donk, in de Michaëlkerk te Beek en Donk

Op woensdag 26 november voor parochianen 
uit Aarle-Rixtel, in de O.L. Vrouw Presentatie te 
Aarle-Rixtel

Het CDA en de RUIT
Bij het lezen van het artikel “Hoe wil-
len we de Ruit” (Mooi Laarbeek van 
16 okt. 2014), werd ik bijna onwel. Is 
het CDA in Laarbeek nu echt onnozel 
of volgen ze gewoon blindelings hun 
grote roerganger bij de provincie, de 
CDA gedeputeerde van Heugten. Hoe 
dan ook, het is knap om zoveel onzin in 
één artikel bij elkaar te schrijven.

Het wekt de indruk dat Laarbeek het 
nu voor het zeggen heeft. Nu hebben 
we de kans om er iets fijns van te laten 
maken, maar dan moeten we er wel op 
aandringen dat de weg er komt, anders 
gaat die kans aan onze neus voorbij. 
Denkt het CDA nu echt dat deze weg 
daadwerkelijk een positieve bijdrage zal 
gaan leveren aan de bereikbaarheid en 
de leefbaarheid van de regio Eindho-
ven en dat nut en noodzaak zijn aan-
getoond? Op de eis van Laarbeek “We 
willen hem niet horen en niet zien!” 
heeft de coalitiemeerderheid in de pro-
vinciale staten waar het CDA deel van 
uit maakt, geantwoord: “Jullie zullen de 
weg horen en zien en wel in zijn volle 
omvang”!

Wij leggen hem aan, niet in een heuvel-
tunnel, zodat je hem niet kunt zien en 

horen, maar op maaiveld niveau, zon-
der geluidswering en zonder verdiepte 
ligging, zodat heel Laarbeek  24 uur 
per dag kan genieten van het lawaai 
en de uitlaatgassen van het (inter)nati-
onale vrachtverkeer en de knetterende 
motorfietsen. Onafgebroken zullen ze 
de 4-baansweg gaan bevolken. Enkele 
wijken van Lieshout en Aarle-Rixtel 
worden door de weg erg onaantrekke-
lijk evenals De Bosrand, het Woonbos 
Molenheide en het Hof. Omdat de weg 
er dwars doorheen gaat  zijn de Deense 
Hoek en het Achterbosch gedoemd om  
te verdwijnen. Een verlichting met led-
lampjes en een rij boompjes langs de 
weg helpen niet.

Beste CDA, het is nog niet te laat om 
samen met de andere partijen het voor-
beeld  van Eindhoven te volgen. Eind-
hoven kiest voor een moderne aanpak 
van onze mobiliteit en bereikbaarheid 
passende bij deze tijd,  zonder asfalte-
ring van kostbare natuurgebieden en 
met behoud  van onze leefomgeving. 
Nu is Laarbeek aantrekkelijk voor werk-
gever en werknemer, dit moet zo blij-
ven.

Jean Daniels

LEZERSPODIUM

Halloween
Cor en Mary Wilms uit Beek en 
Donk (Margrietstraat) kleden 
al een aantal jaren hun tuin 
helemaal aan voor Halloween. 
Ze lenen ook spullen uit aan 
instanties, die vraag daarnaar 
hebben. Zo profiteert Sparta’25 
ook al verschillende jaren van 
hun spullen. Ze zijn hier erg 
trots op. 

Mooi Gespot

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

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

Diabetes Fonds zoekt collectanten in Beek en Donk

KBO Lieshout staat bol van activiteiten

Beek en Donk – Collecteren voor het 
Diabetes Fonds heeft zin. Er wordt 
namelijk geld ingezameld dat onder-
zoekers gebruiken om oplossingen te 
vinden voor diabetes. Het Diabetes 
Fonds is hard op zoek naar vrijwilli-
gers voor de collecte die willen hel-
pen om geld in te zamelen voor on-
derzoek. 

De collecteweek is dit jaar van 26 
oktober tot 1 november. Doet u ook 
mee? Aanmelden kan bij Renske 
van Leuken. Zij organiseert de col-
lecte voor het Diabetes Fonds in 
Beek en Donk en is te bereiken via 
hleuken@zonnet.nl of via tel. 06–
13282949.

Het Diabetes Fonds organiseert de jaar-
lijkse collecteweek om zoveel mogelijk 

geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar diabetes. Er zijn 1 mil-
joen Nederlanders met diabetes, een 
ziekte die de gezondheid steelt en kan 
leiden tot allerlei ernstige lichamelijke 
problemen. Dat is onacceptabel, vindt 
het Diabetes Fonds. Daarom doen ze 
er samen met de vrijwilligers alles aan 
om diabetes en de gevolgen ervan 
aan te pakken. Meer informatie op 
www.diabetesfonds.nl/collectant.

Lieshout – KBO Lieshout houdt de 
komende tijd een aantal activiteiten, 
waaronder een bezoek aan het email-
lemuseum, een etentje en de kerst-
markt in Aken.

Emaillemuseum
Een uit de hand gelopen hobby, een 
verzameling die uitgroeide tot een 
ware collectie. Zo kun je het email-
lemuseum Het Kleine Aadal van Wim 
van Heeswijk in Erp omschrijven. 
Voorwerpen zoals vergieten, petro-
leumbranders, koffie-en theepotten 
staan in verschillende ruimtes opge-
steld. Wim van Heeswijk leidt je rond 
en heeft overal een verhaal bij. Zo leer 
je wat een henkelman is of een doof-
pot. Dinsdag 11 november brengt se-
niorenvereniging KBO Lieshout er een 
bezoek. Fietsers vertrekken om 13.00 
uur vanaf het Dorpshuis, auto’s om 
13.30 uur. De entree is €3,00, mee-
rijden kost €2,00. Opgeven bij de 
Inloop.

Uit eten
Op dinsdag 25 november gaan de 
Lieshoutse senioren weer samen 
uit eten. Deze keer is gekozen voor 
‘Inclusief Restaurant’, een bijzondere 
locatie in Helmond.  Onder profes-
sionele begeleiding van leermeesters 

Horeca doen personen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt er werk-
ervaring op. Op die manier kunnen 
ze doorgroeien naar een baan in het 
bedrijfsleven. De gasten worden om 
18.00 uur verwacht. Kunt u niet op ei-
gen gelegenheid naar Helmond? Laat 
het weten bij de Inloop. Voor €1,00 
rijdt u met iemand mee. Samenrijders 
vertrekken om half zes vanaf het 
Dorpshuis. Voor deze activiteit kunt u 
zich aanmelden bij de Inloop.

Kerstmarkt in Aken 
De kerstmarktreis gaat dit jaar naar 
Aken en is gepland op donderdag 
11 december. Behalve de Kerstmarkt 
staat er voor belangstellenden ook een 
bezoek met gids aan de schitterende 
Dom van Aken op het programma. 
De dag zal worden besloten met een 
gezamenlijk diner. Graag bijtijds aan-
melden bij de Inloop, er is één bus be-
schikbaar. 

Wekelijkse activiteiten
Naast de al bestaande fitness/gym-
groepen voor de oudere senioren gaat 
KBO Lieshout ook een combinatie van 
gym en fitness in groepsverband aan-
bieden aan de leden van 50 tot 65 jaar. 
In groepen van maximaal 12 personen 
gaat men wekelijks onder leiding van 

een fysiotherapeut sporten. Datums 
en tijden kunnen in overleg worden 
vastgesteld. Meer informatie krijgt u 
bij bij de Inloop.

Kaarten
De bridgeclub komt ieder week op 
donderdagavond bij elkaar in het 
Dorpshuis. Vanaf dit seizoen wordt 
er gestart om 19.30 uur. Rikken en 
jokeren kan op maandagavond vanaf 
19.30 uur en op woensdagmiddag 
vanaf 13.30 uur. Wie zin heeft om ook 
eens een kaartje te komen leggen is 
altijd van harte welkom. Sluit gewoon 
aan bij de kaarters in de foyer van het 
Dorpshuis.

Activiteiten voor Jongere Senioren 
(50-65jr) 
KBO Lieshout wil graag activiteiten 
voor jonge senioren (50-65jr) orga-
niseren. Er wordt gedacht aan ten-
nislessen in kleine groepen en aan 
een cursus schilderen en/of tekenen. 
Wie meer wil weten kan terecht bij de 
Inloop. 

De Inloop is iedere dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur in het 
Dorpshuis. Loop gewoon eens binnen 
voor informatie over activiteiten van 
de KBO of om u aan te melden.

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

LEZERSPODIUM
Hoera.. 
We hebben de oplossing voor het 
zwarte- pieten probleem;

We laten Sinterklaas begeleiden 
door alleen witte pieten. Zo krijgen 
de zwartepieten-haters dan volledig 
hun zin. Alleen moet Sinterklaas dan 

natuurlijk wel zwart zijn! Daar zullen 
ze toch geen moeite mee hebben?

Th. Jansen (Lieshout)
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Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Harmonie de Goede 
Hoop uit Aarle-Rixtel houdt op vrij-
dag 31 oktober en zaterdag 1 no-
vember een Halloween-concert in 
de Klokkengieterij. Dit concert vindt 
plaats onder leiding van Gerrit de 
Weerd en met medewerking van 
Frank Steijns, stadsbeiaardier van on-
der andere Maastricht en muzikant in 
het orkest van André Rieu.

Petit & Fritsen
De Koninklijke Klokkengieterij Petit 
& Fritsen bestaat sinds 1660. Het is 
het op twee na oudste familiebe-
drijf van Nederland. Grondlegger is 
Nicolas Julien, die in de zeventiende 
eeuw uit Lotharingen, Frankrijk, naar 
Nederland kwam. De op veel klokken 
aangebrachte band met daarin een 
Franse lelie verwijst daar nog naar. 
Een gedeelte van de gieterij aan de 
Klokkengieterstraat is op de monu-
mentenlijst geplaatst. Straalt het in 
1906 in gebruik genomen pand aan 
de buitenkant al een eerbiedwaardige 
ouderdom uit, de oude houtsmelt-
oven binnen is een plaatje. De door 
de grootvader van directeur Frank 
Fritsen in gebruik genomen oven, rijst 
hoog op in de halfduistere ruimte. 
Bezoekers wanen zich aan het begin 
van de vorige eeuw. Het gevaarte, dat 
veel weg heeft van een molen zonder 
wieken, kan klokken tot 10 ton aan. 
Het uitstekend functionerende mo-
nument werd nog enkele malen per 
jaar gebruikt. Al meer dan 340 jaar 
heeft het bedrijf garant gestaan voor 
de klank van vele klokken, die hun 
weg over de hele wereld hebben ge-
vonden. Voor Frank Steijns,  stadsbei-
aardier van onder andere Maastricht, 
heeft Petit & Fritsen een speciaal mo-
biel carillon gebouwd met een stem-
ming die het mogelijk maakt om met 
orkesten te musiceren.

Halloween-concert
Enkele maanden geleden is Petit & 
Fritsen samengegaan met Koninklijke 

Eijsbouts in Asten. De bedrijfsactivitei-
ten zijn overgebracht naar Asten en in 
het prachtige pand waar zoveel jaren 
volop bedrijvigheid heerste, werd het 
alsmaar stiller ... Een van de leden van 
Harmonie De Goede Hoop bedacht 
dat dit eigenlijk een perfecte locatie 
zou zijn voor een Halloween-concert. 
Dit idee werd voorgelegd aan Frank 
Fritsen. Hij was meteen enthousiast 
en stelde de deuren wagenwijd open. 

Uniek
Harmonie de Goede Hoop heeft in 
haar 140-jarig jubileumjaar in de 
Klokkengieterij een fantastische en 
unieke locatie gevonden. Frank Fritsen 
heeft ervoor gezorgd dat Geesten 
in de Gieterij, in samenwerking met 

Frank Steijns met zijn unieke mobiele 
carillon, een fantastische gebeurtenis 
kan worden. Een gebeurtenis om niet 
te willen missen en nooit te vergeten.

Toegang 
De Goede Hoop hoopt veel be-
zoekers te mogen begroeten in de 
Klokkengieterij. Kaarten kosten €12.50 
per stuk (dit is inclusief een consump-
tie). De entreetickets zijn verkrijgbaar 
bij Snoeperij Jantje (Kerkstraat 4) en 
Boerenbond Aarle-Rixtel (Dorpsstraat 
80). Hoewel het geen kinderconcert 
betreft, is de jeugd van harte welkom. 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen 
gratis een kinderkaart aanvragen via 
secretaris@harmonie-dgh.nl. 

Geesten in de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel – Er wordt volop ge-
werkt aan de nieuwe brede school 
van De Heindert, op de hoek van de 
Heindertweg en de Schoolstraat. Het 
nieuwe kindcentrum ontstaat mede 
door leerlingen, die via de aannemer te 
werk worden gesteld in een leerwerkt-
raject.

Praktijkervaring opdoen 
De gemeente Laarbeek heeft er bij de 
aanbesteding van het werk aan dit 
nieuwe gebouw naar gestreefd om leer-
lingen te laten bouwen voor leerlingen. 
De kinderen van de brede school zullen 
worden gehuisvest in een gebouw dat 
onder andere is gebouwd door Rick de 
Kleijne uit De Mortel, die nu zelf nog op 
school zit. Deze metselaar/timmerman 
in wording is blij met de mogelijkheid, 
die hem via school wordt geboden om 
praktijkervaring op te doen. De over-
koepelende organisatie is het SBRH 
(Stichting Bouw- en Infraopleiding Regio 
Helmond) in samenwerking met Stifo 
(Stimuleringsfonds leren/werken), die 
het plaatsen van leerlingen in de bouw- 
en infrastructuur stimuleert door het cre-
eren van werk- en stageplekken. De heer 
Richard Neijenhuis, bouwplaatsmanager 
van Kuijpers Bouw Heteren is prima te 
spreken over de samenwerking: “Er zijn 
zelfs al onderdelen van de opleiding ge-
weest, die leerlingen hier op de bouw-
plaats afsloten.”

Basis voor de toekomst
Wethouder Greet Buter heeft 

accommodatiebeleid in haar portefeuille, 
maar tevens werk en inkomen: “Op deze 
plaats komen deze twee beleidsterreinen 
samen, want deze leerlingen die straks in 
de bouw hun inkomen willen verwerven, 
werken aan een accommodatie voor 
leerlingen. Hier bouwen dus leerlingen 
voor leerlingen.” De wethouder bena-
drukt, dat er in de toekomst meer mooie 
en bijzondere gebouwen zullen verrijzen. 
Deze zullen door kundige mensen moe-
ten worden neergezet en daar hebben 
we enthousiaste en vaardige mensen 
voor nodig. “Bij deze vakmensen hoort 
een maatschappelijke waardering”, ver-
telt Buter. Bouwplaatsmanager Nijenhuis 
vult aan, dat het van de kant van het 
bouwbedrijf erg belangrijk wordt ge-
vonden, dat deze leerlingen een stage-
plek krijgen binnen een bestaand bedrijf. 
“Nog te vaak komt in het nieuws, dat er 
te weinig steun is vanuit de bouwbedrij-
ven, maar dat geldt niet voor ons. Ik ken 

veel collega’s, die heel goed weten, dat 
we leerlingen de kans moeten geven in 
de praktijk ervaring op te doen. Dat is 
namelijk onze basis voor de toekomst.”

Eis bij de aanbesteding 
Wethouder Buter benadrukt dat bij de 
aanbesteding het bij het werk betrek-
ken van leerlingen op de bouwplaats 
één van de eisen was, die de gemeente 
stelde. “Er zijn natuurlijk nog veel andere 
technische zaken, waar we als gemeente 
rekening mee houden, maar dit was een 
belangrijke eis.” Bouwplaatsmanager 
Neijenhuis vult aan, dat het bij Kuijpers 
Bouw Heteren onderdeel is van de be-
drijfscultuur om hieraan veel aandacht 
te besteden. “We begeleiden de leer-
lingen zo goed als het gaat en zien erg 
snel waar nog verbeterpunten zijn aan te 
geven. Wij zijn naar Rick en de andere 
leerlingen heel erg open en we zien een-
zelfde houding van hen naar ons toe.”

Nieuwe brede school De Heindert wordt tot stand gebracht middels een leerwerktraject 

“Hier bouwen leerlingen voor leerlingen een nieuwe school”

Leerling Rick de Kleijne uit De Mortel bouwt mee 
aan de nieuwe brede school van De Heindert 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Pruimen     500 gram 1.49
Oesterzwammen

        per doos 1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Zoete Clementine

        per kilo  1.99
Spruiten    500 gram 0.69

Gesneden Boerenkool

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79

Trouwe columnlezers, het is herfst, dat 
heeft u vast wel gemerkt. De bladeren 
kleuren van groen naar oranjerood 
om daarna met een sierlijke beweging 
richting de aardbodem neer te dalen. 
Er wordt afscheid genomen van de 
vertrouwde plaats aan de takken. 
Bewezen is dat vrouwtjesbomen 
eerder hun bladeren kwijt raken dan 
mannetjesbomen. En dat is wat er 
binnen de gemeenschap van Laarbeek 
ook aan de hand is. We nemen 
afscheid van van alles en nog wat. 
Volgens het gezegde ‘Partir c’est un 
peut mourir’ kan een traan vaak niet 
wegblijven. Romeinen hielden een 
wake bij hun stervenden om de laatste 
ademstoot niet te missen. Die werd bij 
voorkeur ingeademd door de oudste 
zoon van de familie. Nou ja. Maar 
om positief te blijven komt er voor 
alles waartegen we vaarwel zeggen 
iets terug, soms wat minder goed, in 
andere gevallen zelfs beter.
Om te beginnen afscheid van een 
aantal kerken die onze parochies rijk 
is. De kerken lopen leeg, gedeeltelijk 
te wijten aan de perikelen rondom 
de intieme handelingen van een deel 
van het geestelijk personeelsarsenaal. 
In de plaats komen kolossale lege 
gebouwen die geschikt zijn als 
akoestiekrijke concertzalen, indoor-
jeu-de-boules-banen, bowlingcentra, 
overdekte skipistes, overkapte 
markthallen, appartementen, steile 
wand rijden met motorfietsen, ho-ho 
nu laat ik mijn fantasie misschien wat 
te rijkelijk vloeien. Minimaal een kerk 
moet natuurlijk openblijven want van 
Pater Wester en zijn vriendje nemen 
we geen afscheid. 
Ook afscheid nemen we van de 

zomertijd, maar daar krijgen we 
de standaardtijd weer voor terug, 
enigszins verwarrend ook wel 
wintertijd genoemd. De dagen 
worden korter dus nemen we 
eveneens afscheid van een groot 
aantal zonuren waarmee we iedere 
zomer verwend worden. Tegelijkertijd 
nemen we iedere dag dat we ouder 
worden afscheid van de dag ervoor. 
Dus tot in onze hoogste ouderdom 
neemt men afscheid van zijn jeugd. 
Grijze haren, wankele ledenmaten 
en AOW krijgen we ervoor 
terug. Ik zei al, positief blijven. In 
Mariahout wordt, na veertig jaar 
de leukste baan gehad te hebben, 
afscheid genomen van meester 
de Beer. Hopelijk krijgt hoofd 
der school Leo er een jonge 
deerne voor terug met een bos 
hout voor de deur, om maar in 
de sfeer van het jaargetijde te 
blijven.
Neem je als burgervader 
in Aarle-Rixtel afscheid 
van een wilg, moet je 
zelf ook de wijk nemen. We 
krijgen een waarnemend 
burgemeester terug. Gelukkig 
geen vrouw. Waarom niet? 
Nou, een man weet nooit hoe 
hij afscheid moet nemen, een 
vrouw nooit wanneer. Neemt 
een mannelijke vormgever de 
benen bij dit onderliggende blad, 
krijgen we er een vormgeefster voor 
terug. Mooi hè. Maar van een 
ding nemen we geen afscheid: 
de traditionele Zwarte Piet. Voor 
Laarbeek geen stroopwafelpiet of 
kaaspiet. Het idee alleen al.

AFSCHEID Volgens P. Skauwe
COLUMN
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Tinie Vlamings 
(Aarle-Rixtel)

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Arie Ketelaars

2. Karin van der Staal

3. Stephan  Verleisdonk
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Very hard

8 6 4

2 5 1 8

1 3 9

2 4 9

3 4

7 9 6

1 9 2

7 4 2 6

6 7 5

Puzzle #113760

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SudokuZoek de 10 verschillen
26 - 10: (MET) EEN UUR TERUG (?)

Woordzoeker

ADVERTENTIE

ARTIKEL

BEWONERSRAAD

BOEK

BURGEMEESTER

CARNAVAL

COLUMN

EVENEMENTEN

GEESTEN

GESPREK

GIETERIJ

KLEDINGBANK

KOFFIE

KWIZUT

LEERKRACHT

LEERLINGEN-

PROJECT

LUCHTPOST

SCOUTING

SPORT

TALENT

UITVAARTBEURS

VOETLICHT

Puzzelpagina

Heerlijke appeltaartjes met een stoofpeertje (10 stuks)

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

• 10 peertjes Gieser wildeman
• 1 dl rode port
• 2 dl rode wijn
• 1 dl water
• 1 dl sinaasappelsap
• 2 kaneelstokjes
• 2 laurierblaadjes
• 1 citroen
• Snufje zout
• 150 gr suiker

Taartje:
• 2 Appels
• 5 plakken korstdeeg
• 150 gr amandelspijs
• 2 eieren (gespitst)
• 2 el suiker + een snufje kaneel
• 2 el geschaafde amandelen

Breng de rode port, rode wijn en water aan de kook. Voeg alle ingrediënten, behalve de peertjes, erbij en  
Laat alles ca. een ½  uur trekken en voor de helft inkoken. Schil de peertjes en laat het steeltje eraan zitten. 
Snijd de peertjes in vieren, maar zo dat ze net niet van elkaar gescheiden worden bij het steeltje.  Leg de 
peertjes in een ovenschaal en giet het vocht erover. Dek af met aluminiumfolie en plaats gedurende ca. 
45- 60 minuten in een oven van 180ºC. zorg dat de peertjes beetgaar zijn. 

Taartje:
Steek uit de plakken korstdeeg een 2 rondjes van gelijke grote. Splits het ei en bewaar het eigeel Bestrijk de 
rondjes met losgeklopt eigeel. Bestrooi de rondjes met kaneelsuiker en amandelschaafsel. Meng het overige 
eigeel met de amandelspijs om deze zo te verdunnen. Verdeel amandel spijs tot 1 cm van de rand op het 
korstdeeg als een plakje. Schil de appels en verwijder het klokhuis. Hou de appel heel en snijd er rondjes van 
1 cm van (net zo groot als het plakje deeg).  Leg schijfjes op de korstplak in de amandelspijs. Druk licht aan 
en bestrooi met de rest van de kaneelsuiker. Bak het taartje in ca. 15 minuten af in een oven van 180ºC. 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Noten zelf roosteren? Dat is Mooi Gezond. Noten kunnen een belangrijk 
deel uitmaken binnen een gezonde levensstijl, want noten zijn erg 
gezond. Noten zijn namelijk rijk aan onverzadigde vetten, proteïnen, 
vezels en antioxidanten. Het toepassen van noten in ons dagelijks dieet 
is dus een mogelijkheid om meer gezonde variatie te verkrijgen. Wist 
u dat u noten prima zelf kunt roosteren in bijvoorbeeld een ActiFry? 
Het vet uit de noot zorgt ervoor dat u geen olie hoeft toe te voegen. 
Onze deskundige medewerkers adviseren u graag over het zelf branden 
van bijvoorbeeld pinda’s, cashewnoten, 
pecannoten, amandelen en 
walnoten. ’t Verswarenhuys, eten 
van vandaag! 

MOOI GEZOND Noten zelf roosteren?

De categorieën:

3. 
Kunstvraag

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

LEERLINGENPROJEC
T

UITVAARTBEURS BEWONERSRAAD

BURGEMEESTER ADVERTENTIE EVENEMENTEN
KLEDINGBANK LEERKRACHT LUCHTPOST
VOETLICHT CARNAVAL GIETERIJ
SCOUTING ARTIKEL GEESTEN
GESPREK COLUMN KOFFIE
KWIZUT TALENT SPORT
BOEK
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Geschreven door Marie-Christine. Niet alleen redacteur van De Mooi-
LaarbeekKrant, maar ook oud-leerling, oud-oppas én oud-collega van Ad de Beer

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Bernadetteschool zwaait leerkracht Ad de Beer uit

Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - Leerkracht Ad de Beer 
gaat met pensioen. 5 x 8 schoolge-
neraties bracht hij rekenen, spellen, 
taal en kennis over de wereld bij. 
Hij heeft vele kinderen in Mariahout 
begeleid in de weg naar volwassen-
heid. 

Schoolmeester
Breed lachend zit Ad achter zijn ‘op-
geruimde’ bureau. Hij heeft me als 
oud-leerling en collega gevraagd 
om iets te schrijven. Ik voel me ver-
eerd. Samen halen we herinnerin-
gen op. Ad begon zijn carrière op de 
Roncallischool in Bladel. Bij een vraag 
naar de betekenis komt de onderwij-
zer in hem boven. Ik krijg uitgebreid 
uitleg aangevuld met plaatjes via in-
ternet. Typisch Ad, hij kent zijn feiten 
en kan leerstof beeldend brengen. 
Van moderne leermiddelen maakt hij 
dankbaar gebruik.

Mensenkennis
Mens onder de mensen, Ad ten voe-
ten uit. Zodra er weer een nieuwe 
generatie kleuters op de speelplaats 
rondloopt, bekijkt Ad de koppies en 
weet feilloos naam en familie te be-
noemen. Leenders, Van den Heuvel, 
Van Eindhoven, Boudewijns. Hij heeft 
ze allemaal in de klas gehad. Meestal 
weet Ad wat oud-leerlingen tegen-
woordig doen en wat ze gedaan 
hebben. Hij is een wandelende ency-
clopedie.

Niet alleen leren uit boeken
Sportieve Ad is relaxed. Hij laat 
zich niet opjagen. Zijn brede inte-
resses komen de school goed van 
pas. Zijn hobby tuinieren resul-
teerde jaren in een schooltuin. De 
Carnavalsvereniging gebruikte de 
gymzaal, daarom nam hij collega’s en 
leerlingen mee naar de schaatsbaan. 
Terwijl Ad vrolijk over het ijs zwierde 
in zijn strakke schaatspak mèt klap-
schaatsen, krabbelde de rest van het 
Mariahoutse volk erachteraan. Ad 
heeft zijn klassen overal mee naartoe 

genomen. Van sporttoernooi tot cul-
tureel evenement. Naar de Efteling 
om tot drie keer de prijs van ‘Krant 
in de Klas’ op te halen. Het school-
kamp zegt hij voorlopig niet vaarwel. 
Dit soort activiteiten zijn te leuk om 
te missen.

Verenigingsmens
In de Mariahoutse gemeenschap 
voelt Ad zich thuis. Hij zet zich in 
voor verschillende verenigingen en 
geniet van het leven in een klein 
dorp. “Wil je een dorp leren kennen, 
ga bij de voetbalclub of harmonie.” 
Een waardevolle tip om te integreren. 
Vanwege zijn muzikaliteit heeft hij 
zijn eigen kinderen naar de harmonie 
gestuurd. De voetbalclub had meer 
aan hem.

Gevoel voor humor
Terwijl hij mij met een brede grijns re-
gelmatig van repliek voorziet, is zelf-
spot hem ook niet vreemd. “Ik ben 
in mijn schoolloopbaan zelden ziek 
geweest. Dat kon ook niet. Anderen 
konden niet met mijn rommel 

overweg.” Zijn gevoel voor humor 
is besmettelijk. Deze schrijfster geeft 
een voorzet. “Het zal geen voorpa-
ginastukje worden, Ad. Dat laten ze 
over aan echte journalisten.” 

Op 30 oktober viert Ad zijn afscheid 
van de school. De dag  staat in het 
teken van toneel. Van  17.00 tot 
19.00 uur is er een receptie in de 
aula van de Bernadetteschool. U 
bent van harte welkom.

Naast docenten Marie-Christine van Lieshout en Joost Huijbers staat nu - eindelijk! - ook (oud-)collega Ad de Beer in de krant. 

Bijna duizend bezoekers bij Lieshoutse vlooienmarkt
Lieshout – Het was al vroeg druk in 
de Manege D’n Perdebak op zondag 
19 oktober. Om 10.00 uur gingen de 
deuren open voor de bezoekers van 
de vlooienmarkt. Alle 60 kramen wa-
ren verhuurd en allerlei verzamelde 
spullen van zolder en garage, stonden 
netjes uitgestald in de kramen. 

Het was een fijne warme herfstdag en 
met bijna 1000 bezoekers een gezel-
lige markt. Veel tevreden kopers gin-
gen met goed gevulde tassen weer 
naar huis. De organisatie wil haar vrij-
willigers bedanken voor hun enthou-
siasme en harde werk op deze dag. 

Vrijdag 24 oktober is de eerste winter 
pony wedstrijd in de Manege. Deze 
wedstrijd is vol, inschrijven kan niet 
meer. Kijk voor de startlijst op de site 
www.stichtingderaam.nl.

Film in Buurthuis Mariahout
Laarbeek - De werkgroep 
Oudereneducatie, de vier geza-
menlijke Seniorenverenigingen van 
Laarbeek en ViERBINDEN houden 
een filmcyclus bestaande uit 4 films. 
Dinsdag 28 oktober draait de 3e 
film in het Buurthuis van Mariahout, 
aanvang 13.30 uur.

Film: Monsieur Lazhar (Meneer 
Lazhar) van Philippe Falardeau, 
2011, (94 min.)
In deze film staat het thema  ‘inle-
ven, meeleven, mededogen, medelij-
den’ centraal. Medelijden roept vaak 
afwijzing en weerstand op omdat het 
dikwijls gemakkelijk en goedkoop is 
en soms ook heel kleinerend kan zijn. 
Deze film laat zien wat medelijden 
ten diepste is: echt zelf ook lijden, 
aan de pijn en het verdriet van de 

ander. Lazhar, een Algerijnse immi-
grant met een specifiek eigen cultu-
rele achtergrond, manier van denken 
en voelen en met een verleden ver-
scheurd door pijn en tragiek, neemt 
op een lagere school in Montréal de 
plaats in van een lerares die onder 
tragische omstandigheden om het 
leven is gekomen. Hij helpt z’n kin-
deren om te gaan met het verlies, 
maar wordt ook door hen geholpen 
bij zijn eigen rouw- en helingsproces. 

De bijeenkomst start met een korte 
inleiding door Philip Verdult, theo-
loog/filosoof van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Daarna 
wordt de film vertoond en dan, na 
een pauze met een kopje koffie of 
thee, volgt een interactieve nabe-
spreking van Dhr. Verdult. U kunt 

zelf bepalen of u bij deze nabespre-
king aanwezig wilt zijn. De middag 
duurt incl. nabespreking tot onge-
veer 17.00 uur. De entree bedraagt 
€7,00.

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 

€5,00 p.p.

Gratis thuisbezorgd!

Pater Wester mag toch blijven
Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Groot is de opluchting in 
Mariahout en Lieshout, hun geliefde 
pater Wester mag blijven. Eerder was 
er sprake van dat de pater met pensi-
oen moest, omdat hij de leeftijd van 
75 jaar komend jaar zou bereiken. 
Door een succesvolle handtekenin-
genactie (bijna 900 in totaal) en felle 
kritiek hierop heeft het bisdom in Den 
Bosch toch besloten om de pater - on-
der restricties - te laten blijven.

‘Pastoor in ruste’
Pater Arie Wester is opgelucht: ”Ik 
ben natuurlijk heel blij, ik heb door 
alles wat er gebeurd is me heel erg 
gesteund gevoeld door de mensen.” 
Ondanks dat Wester mag aanblijven, 
vinden er toch een paar wijzigingen 

plaats rond zijn functie. “Vanaf 31 de-
cember ben ik een pastoor in ruste”, 
vertelt Wester. ”Dat wil zeggen dat ik 
alleen diensten op zondag mag doen 
en bruiloften en communies.” Het bis-
dom heeft besloten dat de pater zich 
niet mag bemoeien met bestuurlijke, 
financiële en organisatorische zaken.

Geweldig 
Eerder boden de dorpelingen van 
Lieshout en Mariahout 870 handte-
keningen aan voor het behouden van 
pater Wester. De pater voelt zich erg 
gesteund door deze actie. ”Het is ge-
weldig dat iedereen zo in actie kwam. 
Ik heb heel veel steun vanuit de ge-
meenschap gehad. Dat geeft een heel 
fijn gevoel. Dankzij de mensen mag ik 
nu blijven en dat is natuurlijk gewel-
dig.”
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W44 - Aanbiedingen gelden van maandag 27 oktober t/m zaterdag 1 november 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Vis Marine gerookte Noorse zalmfi let
pakje 100 gram

Prei
per 500 gram

0.75

Omo of Sunil wasmiddel
alle soorten

Witte mini puntjes
zak 10 stuks

1.45
Markant rookworst

gelderse of magere
per stuk 275 gram

1.77/1.96

Noord Waarland 
gesneden kaas

jong, jong belegen of belegen
(verpakt per ±230 gram)

per 100 gram
1.19-1.36

Mars, snickers, Twix, Bounty, 
Milky Way of M&M’s mini’s

2 zakken à 11-22 stuks
5.02-5.30

Botermalse varkenshaas
500 gram

7.49

Fernandes exotische frisdrank
alle soorten

literfl es

Melkunie kwark of pudding 
alle soorten

beker 280/450 gram

Elvive shampoo of 
crèmespoeling

alle soorten
fl acon 200-250 ml.

Markant patates frites
kilozak

1.11
Brand bier*

krat 24 fl esjes à 30 cl.
14.39

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

HOTEL
COLLECTIE 
BADTEXTIEL!

SPAAR NU VOOR
MAAR LIEFST 80% KORTING OP

0.39

0.99

Botermalse varkenshaas

0.99

4.49
kilo 8.98

0.89

4.00

9.99
liter 1.39

1.00
kilo 3.64

25%
KORTING

25%
KORTING

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

2  zakken

Bijv: Melkan griesmeelpudding 

van 1.19 voor 0.89

Omo of Sunil wasmiddel

Bij aankoop van 
2 artikelen

2 spaarpunten

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2x omo vloeibaar 

wasmiddel color (1500 ml.) van 11.42 voor 5.71

spaarpuntspaarpunt
spaarpunt

+2 spaarpunten

2 pakjes van 6.58 voor 3.29

+
spaarpunt

1 spaarpunt

Bij aankoop van 1 artikel
1 spaarpunt

Bijv: pink melon van 1.51 

voor 1.13

Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
korting. Bijv: 2x shampoo color vive 

van 7.02 voor 3.51
Bij aankoop van 2 artikelen 50% Bij aankoop van 2 artikelen 50% Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
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Nieuwe website ‘Laarbeek voor elkaar’ zorgt ervoor dat mensen elkaar weer kennen

“Vroeger was het heel normaal dat je een boodschap 
deed voor je zieke buurvrouw”
Redacteur: Louke Kreemers 

Beek en Donk – Een site die vrijwilligers 
en dienstzoekenden bij elkaar brengt, 
dat is www.Laarbeekvoorelkaar.nl. Op 
initiatief van de gemeente en Stichting 
ViERBINDEN is deze site ontwikkeld. 
De term dienstzoekende is heel bewust 
gekozen: “We willen het niet over hulp 
hebben, maar over wat je voor iemand 
kan doen. Hoe groot of klein de dienst 
ook is.”

Kick off 
Op 30 oktober vindt er in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk 
een grote kick off plaats. “De site gaat 
dan live en de aanwezigen krijgen een 
presentatie over wat er allemaal moge-
lijk is met deze site”, vertelt Suzan de 
Koning, coördinator vrijwilligerswerk bij 
ViERBINDEN. “Bij de kick off hebben we 
professionals en vrijwilligersorganisaties 
uitgenodigd. De site is vooral bedoeld 
voor particulie-
ren, maar we 
zouden willen 
dat de 
 

professionals en vrijwilligers die bij de 
burger thuis komen naar de site gaan 
doorverwijzen.” Na 30 oktober worden 
de inwoners van Laarbeek op verschil-
lende manieren geïnformeerd over de 
site.

Marktplaats 
‘Laarbeekvoorelkaar’ is een marktplaats 
voor diensten. Die diensten kunnen al-
les inhouden: van een boodschap voor 
elkaar doen tot gezellig een kop kof-
fie drinken. Op de site plaats je of een 
vraag, dat wil zeggen dat je vraagt of 
iemand een dienst voor je kan verlenen. 
Of je plaatst een aanbod, dat betekent 
dat je jezelf aanbiedt om een dienst te 
verlenen. “Met alle bezuinigingen in de 
zorg moeten we meer gaan kijken naar 
de mensen om ons heen”, stelt Suzan. 
“Vroeger was het heel normaal om een 
boodschap voor je buurvrouw te halen 
als ze ziek was, mede door deze site pro-
beren we dat weer te bereiken.”

Ruilen 
Het gaat op de site niet al-
leen over vraag en aan-
bod, maar ook over ruilen. 
“Sabine Smits en ik had-
den een projectplan voor 
diensten ruilen opgezet”, 
vertelt Lucelle van den 
Breemer. “De wethouder 
heeft ons begin dit jaar 
uitgenodigd voor een 
gesprek. Toevallig be-
spraken Suzan en Rianne 
Schwillens in die week het 
idee voor de nieuwe site 
en zo is het balletje gaan 
rollen.” De ruildiensten 
zijn een extra toevoeging 

aan de site. Hierbij gaat het erom dat je 
bijvoorbeeld een dienst vraagt, maar ook 
kijkt wat jij voor die persoon of voor een 
ander terug kunt doen. “Het mooie hier-
van is dat je kijkt naar iemands kracht”, 
zegt Lucelle. “Je kijkt niet naar wat ie-
mand niet kan, maar juist wat hij nog wel 
kan en dus kan teruggeven.”

Voor iedereen 
De dames benadrukken dat er aan de 
diensten geen leeftijd gebonden zit. 
“Het beeld van de jongere helpt de ou-
dere zien we vaak”, meldt Suzan, “maar 
een oudere kan net zo goed de jongere 
helpen, of een man met een beperking 
een senior. We zien graag dat bijvoor-
beeld oudere mensen, die zelf geen 
diensten nodig hebben, deze toch graag 
willen verlenen aan anderen. En dat de 
jongeren een beetje vrije tijd opofferen 
om iets goeds voor een ander te doen. 
“De site wordt straks een aanvulling op 
alle vrijwilligersdiensten die al plaatsvin-
den in Laarbeek. We willen niks overne-
men”, stelt Lucelle. “In Laarbeek bestaat 
bijvoorbeeld het maatjesproject, waar-
bij twee mensen aan elkaar gekoppeld 
worden en leuke dingen gaan doen of 
af en toe eens een kop koffie drinken. 
‘Laarbeekvoorelkaar’ wil niet de vervan-
ging van dat maatjesproject zijn, maar 
het medium waarop iemand zijn of haar 
maatje kan vinden.”

De kick off van www.Laarbeekvoorelkaar.
nl vindt plaatst op 30 oktober om 
15.00 uur in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Voor meer infor-
matie over het project kunt u contact 
opnemen met Suzan de Koning via 
0492-328807 of door te mailen naar: 
sdkoning@vierbinden.nl 

Sold Out! start 
kaartverkoop met FeestDJRuud
Beek en Donk - Met de intentie 
het grootste dance-evenement van 
Laarbeek te worden, begon de organi-
satie achter Sold Out! begin 2013 aan 
haar eerste editie. Na twee uitverkoch-
te avonden bij Café Bar annex Dancing 
van de Burgt, was het dance-evenement 
de feestkroeg al ontgroeid. Oftewel: de 
papieren kaartjes zijn verruild voor e-
tickets, de locatie laat niets te wensen 
over en ook de programmering mag 
wat kosten. “Drie keer scheepsrecht”, 
aldus de organisatie, wat betekent dat 
13 december ‘The Third Edition’ van 
Sold Out! in Muziekcentrum Het Anker 
doorgang zal vinden. 

Het Anker
Om tevens de sterallures van de 
huisdeejays in te willigen, vormt 
Muziekcentrum Het Anker 13 decem-
ber het decor van ‘The Third Edition’. 
Dit betekent dat er nog meer plek wordt 
geboden voor de groupies en feestbees-
ten. Digitale toegangsbewijzen zijn sinds 
afgelopen maandag op het wereldwijde 
web te verkrijgen. Echter, door de toe-
voeging van hoofdact FeestDJRuud aan 
de line-up, verwacht de organisatie een 
run op de kaarten. 

Line-up
Naast de headliner is reeds Showtackers 
Soundsystem bekendgemaakt. Deze 
jongens boren een kist met gouwe (fl)
ouwe door je oren. David Ghettoblaster 
is er niets bij. Showtackers Soundsystem  
is voor de vierde keer op rij verkozen tot 
hét ideale moment voor een plaspauze. 
Of de commercial-break. Hoe dan ook, 
het belooft weer veel lekkers met de 

heren van de Showtackers. Bass-box! 
En ook de enige echte Badmeesters van 
het Diepe mogen hun kunstje vertonen. 
Dit kletsnatte trio deinst mee op de kab-
belende golven van de deephouse. Dus 
sla je vlinderslag en ga kopje onder bij 
de Badmeesters van het Diepe! Zoals 
de trouwe bezoeker gewend is, zal 
ook deze editie twee area’s bevatten. 
Het zogenaamde feestcafé, waar de 
Nederlandstalige liefhebber zijn hart op 
kan, en de mainstage, waar de dancing 
king of queen de pan uit kan swingen. 
De komende weken zullen nog veel 
meer artiesten de revue passeren. 

Tickets
Verzekerd zijn van een plaatsje voor-
aan en hopen dat je uitgepikt wordt als 
groupie? Bestel dan razendsnel je e-tic-
ket! Gewoon vanuit je luie fauteuil. Ga 
naar de Facebook-pagina van Sold Out! 
en bemachtig een entreebewijs voor 
het luttele bedrag van €8,50,- (exclusief 
service- en spagoudkosten). Oftewel, 
gas op die lollie!
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Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis.

In gesprek met: Dick van den Biggelaar (Coach) 
            en Paul Faessen (Zorgboog in 
                         Balans)
Locatie:            Willemstraat 3a, Beek en Donk 

Redacteur:        Nikki Barten

Paaldansen, een ludieke straatprijs, maand-
lidmaatschappen én gratis consumpties: 
Sportcentrum Coach in Beek en Donk is uniek. In 
een huiselijke ambiance biedt de sportschool een 
breed scala aan mogelijkheden. Sinds een aan-
tal maanden is de samenwerking geïntensiveerd 
met Zorgboog in Balans, waardoor Sportcentrum 
Coach ook het complete pakket van zorg aan de 
inwoners van Laarbeek kan bieden. 

Alle zorg? Dat is wel heel veel. Hoe doen jullie 
dat dan precies?
Paul: “We hebben een praktijkruimte hier, waar 
we consulten houden en behandelingen kunnen 
uitvoeren. Zelf ben ik fysio- en manueelthera-
peut. De praktijk is verder gespecialiseerd in het 
behandelen van mensen met etalagebenen, hart- 
en vaataandoeningen en longproblemen. Vanuit 
Zorgboog in Balans werken nog twee collega’s (fy-
siotherapeuten) van mij bij Sportcentrum Coach. 
Dat zijn Conny Jongejan en Antoni van den Elsen. 
Naast fysiotherapie is Conny gespecialiseerd in 
haptonomie,  acupunctuur en bioresonantie. De 
bekwaamheid van Antoni ligt – naast de regu-
liere fysio - in de geriatrie en psychiatrie. Vanuit 
Zorgboog in Balans zit er ook een diëtiste op locatie 
binnen Sportcentrum Coach. Verder biedt deze or-
ganisatie ergotherapie, logopedie, psychologie en 
sinds kort het specialisme ouderengeneeskunde. 

Zo bieden we een compleet multidisciplinair zorg-
pakket aan.”

En dat allemaal intern bij Sportcentrum Coach?
“De meeste zorgvormen wel. Maar bijvoorbeeld 
psychologie en ouderengeneeskunde is buitens-
huis. Ergotherapie vindt vaak bij cliënten thuis 
plaats. Dit wordt op aanvraag aangeboden. Voor 
Zorgboog in Balans is het belangrijk de zelfred-
zaamheid van de mensen te vergroten en de men-
sen  zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wo-
nen”, aldus Paul. 

Waarom werkt dit complete zorgpakket zo goed 
samen met de sportschool?
Dick: “Sport en therapie gaat vaak samen. Je kunt 
hierbij denken aan sporten op therapeutische ba-
sis. Dit complete pakket op één werkvloer zorgt 
voor heel korte lijnen. Het werkt heel efficiënt en 
drempelverlagend.”

Dus stel … Ik sport bij Coach en heb ontzettend 
veel last van mijn rug. Dan …
Dick: “Dan zeg je dit tegen mij of een van onze 
andere instructeurs. Zij roepen dan de fysiothera-
peut erbij die aanwezig is. Die kijkt vrijblijvend wat 
er aan de hand is. Daarop beslist hij – in overleg 
met jou - of het slim is om verdere behandeling 
toe te passen of niet. Mocht de fysiotherapie te 
druk zijn dan is er de mogelijkheid gebruik te ma-
ken van het gratis inloopspreekuur. Dit geldt ove-
rigens ook voor de diëtiste.”

Dat is wel handig, zeg. Vaak als je ergens last van 
hebt, bel je toch niet zo snel op naar bijvoorbeeld 
een fysiotherapeut.
Paul reageert enthousiast: “Ja, dat klopt! Dit werkt 
daarom juist heel drempelverlagend. Sportcentrum 
Coach en Zorgboog in Balans kunnen zo perfect 
samenwerken.” Dick vult aan: “Vooral richting de 
toekomst met alle veranderingen die er in de zorg 
gaan komen, is dit ideaal.”

Een slimme zet richting de toekomst. Maar kij-
kend naar jullie sportschool zijn jullie nog in 
meer dingen uniek. Zo stond vorige week een ad-
vertentie in deze krant over een straatprijs.
“We proberen altijd vernieuwend bezig te zijn”, 
vertelt Dick. “Als sportschool moet je je onder-
scheiden van andere sportcentra. Dit complete 
zorgpakket is daar een voorbeeld van. Ook de 
straatprijs. Wij kiezen elke twee maanden een 
straat uit in Laarbeek. Inwoners van deze straat 
mogen een maand lang gratis sporten bij ons. Net 
de postcodeloterij, maar dan anders!”

Heel leuk. En waarin onderscheiden jullie je nog 
meer?
“Sinds kort bieden wij Pole Fitness aan, de fitness-
variant op paaldansen. Dit is ontzettend leuk. We 
krijgen er heel positieve reacties op. Daarnaast kan 
iedereen die bij ons sport gratis consumpties nut-
tigen, zowel voor als na het sporten. Dit creëert 
een huiskamerambiance. Heel veel sporters blijven 
nog even hangen.”

Vaak hoor je mensen zeggen dat ze geen sport-
lidmaatschap willen, omdat ze er dan zo lang aan 
vast zitten. Vaak minimaal een jaar. 
“Die geluiden hoorden wij ook en daar hebben 
we dan ook op ingespeeld. Iedereen die bij ons 
komt sporten, kan voor een maandlidmaatschap 
kiezen. Als je dan wilt stoppen, zit je niet vast aan 
een langlopend contract. Ook ideaal voor perso-
nen die hier in behandeling zijn bij Zorgboog in 
Balans!”

Wil je meer informatie over Sportcentrum Coach? 
Kijk dan op www.sportcentrumcoach.nl of bel 
naar 0492-468768. “Maar je kunt natuurlijk ook 
altijd even binnenlopen. We zijn elke dag ge-
opend!”, aldus een enthousiaste Dick. 

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...  SPORTCENTRUM COACH EN ZORGBOOG IN BALANS

Dick van den Biggelaar (l) en Paul 
Faessen (r) ontfermen zich over een cliënt



Donderdag 23 oktober 201410 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Op de foto van vorige week kwam één re-
actie binnen:

Dit zijn dhr. Tinus Fleskens en mevr. Fles-
kens. Zij woonden op de Bosscheweg te 
Aarle-Rixtel en hebben 8 kinderen. O.a. 
een priester, een broeder, een zoon Al-
bert en Piet; een dochter Martje, Riek, 
Tonnie en Maritje
Wilma van Brug

Dit zijn volgens mij Johan Fleskens en zijn 
vrouw Drieka. Het zijn een oud-oom en 
tante van mij.
Groet, mevr. Smits - Vd Graef

Historische beelden

Compliment aan Repair Café!
Woensdagmiddag 15 oktober be-
zocht ik het Repair Café in het 
Dorpshuis Lieshout met een defecte 
cd-speler/wekkerradio. Na een half 
uurtje wachten was ik aan de beurt, 
terwijl ik ondertussen een kopje kof-
fie dronk en een praatje had gemaakt. 
Met 5 á 6 mensen werd gewerkt aan 
diverse elektronica. Ben Swinkels had 
eigenlijk een wattenstaafje nodig en 
wat alcohol maar dat was niet voor-
radig. Niet getreurd: even naar de 
bar voor wat ‘jonge klare’ en een 
schone zakdoek en het karweitje was 
zo geklaard! Een test op ‘vol’ volume 
en iedereen was getuige dat het ap-

paraat weer werkt. Met dank aan 
deze service, 

Marij Minten 

LEZERSPODIUM

De CD-speler werkt weer als vanouds 
na een bezoek aan het Repair Café

Creatiefmarkt jaarlijks hoogtepunt ‘De Egel’
Beek en Donk - Winkels liggen meestal 
vol met artikelen die je overal tegen-
komt, vaak op grote schaal vervaardigd 
in een lagelonenland. Een uitzondering 
op deze regel vormt ‘De Egel’ in Beek en 
Donk. Tijdens de jaarlijkse Creatiefmarkt 
op zondag 2 november toont ‘De Egel’ 
de resultaten van creatieve hobbyisten. 

In de winkel aan het Heuvelplein in Beek 
en Donk is een diversiteit van artikelen, 
die stuk voor stuk in een huiskamer, op 
een keukentafel of in een schuur ont-
stonden. De dames van ‘De Egel’, allen 
vrijwilligsters, onderzochten of er een 
mogelijkheid was de creaties op een cen-
trale plek te verkopen. Voor vele hob-
byisten was dit een uitkomst, maar het 
idee ten uitvoer brengen ging vooraf niet 
zonder slag of stoot. 

Het concept drijft louter op acht vrij-
willigers, waarvan de meesten part-
time. De winkel wordt gerund zonder 
winstoogmerk. Elke week is ‘De Egel’ 
enkele dagen open, hetgeen gezien de 
non-profit-basis volstaat. Het doel is 
immers niet een bepaalde omzet, maar 

het bieden van een verkooppunt voor 
creatieve mensen. Om extra aandacht 
op de winkel te vestigen organiseert de 
stichting al circa 20 jaar in de herfst een 
Creatiefmarkt in de Schuurherd, waar 
nóg meer spullen uitgestald staan. ‘Mooi 
gepland’ voor de feestmaand, want veel 
artikelen doen het geweldig als betaal-
baar cadeautje; niemand hoeft er immers 
rijk van te worden. 

De makers, niet alleen uit Beek en Donk, 
maar uit de gehele regio, nemen al ge-
noegen met het terugverdienen van 
de materiaalkosten en rekenen in een 
aantal gevallen een klein bedragje voor 
de moeite, maar gerelateerd aan de ge-
investeerde uren werk is dat echt een 
schijntje. Tijdens de markt worden er ui-
teraard ook producten verkocht. Het is 
een scala aan artikelen zoals kaarten, sie-
raden, poppenkleertjes, keramiek, kijk-
kastjes , breiwerken,vogelhuisjes, quilts 
en knuffels, maar ook groendecoratie en 
schilderijen. De laatste twee categorieën 
zie je niet vaak in de winkel terug, want 
het ontbreekt aan voldoende ruimte om 
het te presenteren. Tijdens de markt 

wordt er een stukje catering verzorgd, 
door koffie en thee te schenken met ei-
gengemaakt gebak. Dit wakkert de ge-
zelligheid aan, want het sociale aspect is  
belangrijk. Mensen moeten kunnen zit-
ten en bijkletsen. 

Volgens de mensen van ‘De Egel’ sti-
muleert de Creatiefmarkt veel mensen 
die hobbymatig producten vervaardigen 
om extra hun nek uit te steken voor de 
markt. Het evenement zet anderen weer 
aan om (weer) met iets te beginnen. De 
kwaliteit staat over het algemeen op 
een hoog plan. Men besteedt er zorg 
aan. Dat behoort ook tot de criteria: het 
moet creatief, netjes, stevig en goed ge-
maakt zijn. Oordelen of iets wel of niet 
mooi is, blijft volstrekt smaakgebonden. 
‘De Egel’ biedt voor elk wat wils, op de 
Creatiefmarkt en in de winkel. Er zijn in 
Beek en Donk nog steeds mensen die 
nog nooit in de Egel zijn geweest, ook 
al bestaat het winkeltje al ruim 28 jaar. 
Deze mensen en alle anderen zijn uitge-
nodigd om op 2 november eens te ko-
men kijken. De toegang is gratis en vrij-
blijvend. U bent van harte welkom!

Met ZLTO-korting naar Dutch 
Design Week!
ZLTO (Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie) is een van de 
partners van Agri meets Design, een 
platform waar ontwerpers, boeren 
en beleidsmakers samen werken aan 
nieuwe oplossingen en ideeën voor 
de uitdagingen in de land- en tuin-
bouw. Agri meets Design is een van 
de hotspots tijdens Dutch Design 
Week in Eindhoven, het designfes-
tival van Nederland waar meer dan 
2.200 ontwerpers op ruim 400 loca-
ties hun werk tonen en dat nog tot 
zondag 26 oktober duurt. 

Kom langs in de Boerderij van de 
Toekomst
In de Boerderij van de Toekomst op 
het Ketelhuisplein, op Strijp S, laat 
Agri meets Design voorbeelden van 
nieuwe ideeën en oplossingen zien. 
En er is op DDW nog veel meer te zien 
en beleven rondom agri, food, duur-
zaamheid en natuurlijk design. 

Met korting van ZLTO naar DDW
Voor een aantal exposities op de DDW 
moet entree betaald worden. Een be-
zoek aan DDW is dit jaar extra aan-
trekkelijk, want je kunt via ZLTO met 

korting een ticket bestellen. Kom een 
kijkje nemen en ervaar wat de wereld 
van design kan betekenen voor de 
land- en tuinbouw. Tickets kun je be-
stellen via www.ddw.nl/zlto. Vul daar 
de kortingscode DDWZLTO-2014 in.

Meer informatie: www.zlto.nl, 
www.agrimeetsdesign.com en www.
ddw.nl

Tickets DDW:
DDW-tickets reguliere kassaprijs: 
€17,50
DDW-tickets reguliere onlineprijs:         
€15,00 excl. servicekosten
DDW-tickets met ZLTO-korting on-
line  €12,50 excl. servicekosten

Je kunt tot maximaal 4 tickets met 
korting bestellen. De korting geldt al-
leen op online tickets. 
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Dressed Online is een webshop voor zeer betaalbare damesmode!

Voor de leukste en zeer betaalbare FASHION, SIERADEN, 
SHAWLS en TASSEN kijk je op www.DressedOnline.nl

Dan weet je zeker dat je altijd goed en trendy gekleed gaat.

Verzendmogelijkheden: • U kunt uw bestelling laten bezorgen. • U kunt 
uw bestelling gratis afhalen op ons adres (op afspraak). 

Raagtenstraat 21, 5741CX Beek en Donk, tel. 0492-593444.
www.dressedonline.nl, info@dressedonline.nl

Advertorial
Van Acht Interieurspuiterij

DAAR KLEUR JE VAN OP
Iedereen kent inmiddels wel Van 
Acht autoschade uit Nijnsel. Het 
bedrijf gaat er een tak van sport 
bij doen. Teun van Acht heeft een 
Interieurspuiterij opgericht. “Het is 
een mooie aanvulling op het werk 
wat we doen. Dingen mooi maken 
is altijd onze passie geweest’’, ver-
telt Teun.

Het autoschadebedrijf van Teun is 
inmiddels zo’n 8 jaar in bedrijf en 
draait op volle toeren. Toch kriebel-
de het bij Teun al langere tijd om zijn 
werkterrein te verbreden. Het is altijd 
goed om meerdere ijzers in het vuur 
te hebben volgens de ondernemer. 
Teun: “De laatste jaren kregen we 
steeds meer aanvragen voor allerlei 
spuitwerkzaamheden naast auto’s. 
We hebben in de afgelopen tijd flink 
geïnvesteerd in kennis, technieken 
en  apparatuur om interieurobjecten 
van een mooie nieuwe laklaag te 
voorzien.” Het team van Van Acht 
interieurspuiterij begint met veel 
enthousiasme aan de nieuwe uitda-
ging. 

Keuken en kleur
De keuken is voor veel mensen de 
favoriete plek in huis. Het is de plek 
waar we samenkomen en samenzijn; 
het hart van onze woning. Bent u 
uitgekeken op de kleur of uitstraling 
van uw keuken? Blij met uw nieuwe 
huis, maar is de keuken nog niet naar 

wens? Van Acht Interieurspuiterij 
geeft uw keuken met slechts een 
nieuwe kleur een totale metamorfo-
se. In de spuiterij voorzien ze nieuwe 
en gebruikte keukens van een mooie 
nieuwe laklaag en daarmee van een 
compleet nieuwe uitstraling. MDF, 
kunststof, gefolieerd, zijdeglans, 
structuurlak of hoogglans; voor elke 
keuken is er een passende oplossing 
en een passende kleur.

Meubel en interieur
Een oude stoel die een opknapbeurt 
kan gebruiken, tuinmeubilair dat 
door weer en wind grauw is gewor-
den of radiatoren die er niet meer zo 
helder uitzien als wanneer u ze kocht; 
vervangen is zonde! Het is verba-
zingwekkend wat een nieuwe kleur 
kan doen.  Van Acht Interieurspuiterij 
voorziet grote meubelen, maar ook 
stopcontacten, kozijnen of putroos-
ters deskundig van een nieuwe tint. 
Een badkamermeubel moet immers 
vocht- en warmtebestendig zijn, een 
bureau tegen krassen kunnen. Door 
alleen te werken met hoogwaardige 
materialen, zorgen ze voor de per-
fecte finishing van uw meubelstuk. 
 
Kantoor en winkel
Kantoor- en winkelmeubilair staat be-
kend om haar duurzaamheid. Maar 
met de jaren, verandert mogelijk uw 

huisstijl of de manier waarop u uzelf 
wilt presenteren. Past de uitstraling 
van uw werkplek of winkel niet meer 
bij uw huidige identiteit of zoekt u 
dé kleur voor uw spiksplinternieuwe 
zaak? Van Acht Interieurspuiterij 
blaast uw kantoor of winkel letterlijk 
nieuw leven in. Ze geven bureaus, 
kasten, paspoppen of toontafels de 
kleur die perfect past bij uw bedrijf 
en gewenste uitstraling.

Industrieel en machine
Industriële apparaten of objecten zo-
als machineframes en –onderdelen 
of werktuigen hebben doorgaans 
veel te verduren. Industrieel spuit-
werk vergt daarom een gedegen 
aanpak. Van Acht Interieurspuiterij 
is er op ingericht ook voor de indus-
triële sector – losse onderdelen of 
seriewerk – vakkundig en kwalitatief 
hoogwaardig spuitwerk te leveren. 
Zowel voor staal, hout als kunststof 
en complete werktuigen als kleine 
machineonderdelen bieden we een 
kwalitatieve, efficiënte en duurzame 
oplossing. 

Bent u benieuwd wat Van Acht in-
terieurspuiterij voor u kan bete-
kenen? Neem gerust vrijblijvend 
contact op. Industrieweg 27A 
Sint Oedenrode 0413-763926 
www.vanacht-interieurspuiterij.nl

Teun van Acht (r) en personeelsleden Ad en Paul (l)

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds 
producten

Voor uw composiet, 
graniet en hardsteen

Binnen en buitenshuis
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Bart Coppens 

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

AANGEBODEN
Zwempiet en zijn knecht op bezoek? Al jar-
en bekend van de intocht in Beek en Donk. 
Prijs: n.o.t.k. inclusief strooigoed. Tel. 06-
45028498
 
Pietje nodig op 5 december? Tel. 06-
36140900

GEVONDEN
(Huis-)sleutel, gevonden in de Pater Vogel-
straat. Op de sleutel staat ‘ERREBI’. Met goud-
kleurig Jan Linders muntje. Afhalen bij kantoor 
De MooiLaarbeekKrant
 
Jong katje, rood/wit met halsbandje. Is he-
laas niet gechipt. Tel. 0492-330651

Axa-fi etssleutels gevonden (twee dezelfde) 
op vrijdag 17 okt. ter hoogte van De Hom-
mel in Beek en Donk op het fi etspad. Tel. 
0492-832182 of mail info@mooilaarbeek.nl

Welke Assepoester is haar zwarte muiltje 
verloren? Wie het schoentje mist en past 
kan het ophalen bij de prins. Tel. 06-
52297895

In de Dorpsstraat (A-R) is zaterdag een 
alarmknop gevonden, nr. 29031827v3/ 
807529-1. Terug te halen bij Het Klavier 4, 
tel.0492-383293

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

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

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

Wilt u af van uw lp’s? Van pop tot jazz. 
Ik kom ze graag bij u afhalen. Tel. 06-
12196609
 
Kringloopwinkel Laarbeek haalt nog altijd zo-
als vanouds uw gebruikte goederen op. Bel-
len naar 0492-368747. Winkel open van ma. 
t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Nette man (50+) zoekt woonruimte in 
Laarbeek. Prijs n.o.t.k. Tel. 06-18430758

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

Bandrecorder Philips 4418 repareren. Ik 
wil graag mijn muziekbanden afdraaien. 
Of heeft iemand een bruikbare staan? Tel. 
06-31936922

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek een degelijke Boodschappentrolley, 
prijs n.o.t.k. tevens nog een Damesfi ets, 
mag ook opknapper zijn. Tel. 06-58842046 
of mail giel.r@live.nl

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

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

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

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

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

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

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

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

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

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

5 nieuwe blauwe werkoveralls maat 
52 nog in verpakking. Verkeerde maat 
besteld. Per 5 stuks te koop: €100,00. Tel. 
06-31936922

Steigerpijpen voor een afrastering en 
Biezen. 6 grote balen hooi en kleine pakjes 
hooi. Tel. 0499-421315

VERLOREN
Armband (merk T.o.v.) verloren tussen Ma-
riahout en Helmond. Vermoedelijk in Aarle-
Rixtel. Wil de vinder a.u.b. bellen met tel. 
06-22710721

Zwart doosje met horloge en 8 bandjes 
erin verloren op de speelgoedbeurs. Wil de 
vinder a.u.b. bellen naar tel. 0492-462898

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Gefeliciteerd 
Mathĳ s!

Chander!
Gefeliciteerd

Gefeliciteerd 
Wouter!

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Vida is een lieve kr. Poedel pup, 
op de foto staat ze met haar pas 
gekortwiekte vachtje, maar eigenlijk 
heeft ze mooie krulletjes. Vida is een 
speelse pup, rennen en stoeien op de 
speelveldjes van de opvang met de 
andere hondjes vindt ze heerlijk om 
te doen. In het contact met mensen 
is ze nog wat afwachtend, maar met 
veel liefde en aandacht voor Vida 
is het ijs snel gebroken. Het lopen 
aan de lijn en de zindelijkheid heeft 

nog training nodig. Bent u nieuwsgierig geworden naar Vida, maak dan een 
afspraak met onze opvang om kennis met haar te komen maken.

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

Naam:        Vida
Leeftijd:     6 maanden 

Vermist: Simba 

Kienen in Lieshout

Beek en Donk - Katertje ‘Simba’ is 
sinds vorige maand vermist (niet 
meer thuisgekomen). Simba is een 
katertje (heel licht rood/bruin met 
lichte streepjes) van 1 jaar oud en is 
gechipt en gecastreerd. Simba komt 
nogal makkelijk aangelopen als je 
hem roept (allemansvriend).

Wie Simba heeft gezien, kan contact 
opnemen met De MooiLaarbeekKrant, 
door te bellen naar 0492-832182 of 
mailen naar redactie@mooilaarbeek.
nl.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt op vrijdag 24 oktober 
een kienavond. Deze vindt plaats in 
Dorpshuis Lieshout.

De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur. De jackpot 
is nog niet gevallen. Iedereen is wel-
kom om mee te doen.

Nieuwe haring

Toen ik twaalf jaar geleden in het 
Spaanse Lliber kwam wonen, waren 
Nederlandse producten vaak moei-
lijk verkrijgbaar. Dat was de reden 
dat mijn gasten vaak vooraf belden 
of ze iets voor mij mee konden ne-
men vanuit Nederland. Inmiddels 
zijn er in de omgeving Nederlandse 
supermarkten die wekelijks bevoor-
raad worden door bekende winkel-
ketens. En, ik mag vooral Laarbeke-
naar Mark Nooijen niet vergeten te 
vermelden met zijn Dutch-Expat-
Shop, die via internet alle geëmi-
greerde Nederlanders wereldwijd 
weet te bevoorraden. Niet dat ik me 
distantieer van Spaanse producten - 
integendeel zelfs - maar soms heb 
ik ook wel eens zin in zoete drop, 
pindakaas met echte pindastukjes 
of maatjesharing! En voor mijn B&B 

gasten geeft Goudakaas tenslotte 
een thuisgevoel. 
Het was op een zomerse namiddag 
toen ik werd gebeld door een dier-
bare vriend. Of ik thuis was en of hij 
even langs kon komen. Op zich niet 
zo´n bijzondere vraag zou je denken 
… maar nu moet u weten dat die 
vriend 2000km noordelijker woont, 
namelijk in Nederland! Tien minu-
ten later stond hij voor mijn poort. 
Wát een verrassing. Hij kwam 
rechtstreeks van de luchthaven met 
in zijn handbagage tien gesealde 
verse haringen. Dat was een nóg 
grotere verrassing. Omdat zijn kof-
fertje volgepakt zat met maatjesha-
ring, kon hij maar even blijven. Hij 
wilde andere vrienden ook verras-
sen met zo´n pakketje, dus hij had 
haast en zou later in de week terug-
komen om bij te kletsen. Ik stónd 
erop dat hij minstens één nieuwe 

haring met mij zou mee-
eten. Dat was voor hem 
geen straf. De tien harin-
gen werden ontdaan van 
plastic en op mijn mooi-
ste schaaltje met gouden 
bloemrandjes gelegd (een 
erfstuk van mijn wijlen 
Opa Aarts uit Beek en 
Donk). Wij nestelden ons 
in de loungehoek op het 
overdekt terras. Terwijl 
wij zaten te genieten van 
ieder een malse haring 
kreeg ik in tien minuten 
tijd de high-light van zijn 
leven in vogelvlucht te 
horen. Toen het tijd werd 
om de andere haringpak-

ketjes uit te gaan delen, liep ik met 
hem mee naar zijn auto. Ook daar 
stonden we nog even te praten. Ik 
opende de poort en toen hij ver-
trokken was, liep ik terug naar mijn 
schaaltje haringen. In de lounge-
hoek zag ik drie grote vetvlekken 
op het vloerkleed onder de salon-
tafel. Gék… die waren me nooit 
eerder opgevallen. Hèhhh… ze 
waren alle drie in de vorm van een 
vis! Typisch. Likkebaardend werd ik 
door twee schuldbewuste honden-
ogen aangestaard. De overgeble-
ven acht haringen bleken spoorloos 
verdwenen. Ik plaatste wat theolo-
gische termen richting Fiedel maar 
daar kreeg ik de haringen niet mee 
terug. Komt bij, dat dit soort tekst 
haar totaal niet interesseerde. 
Een paar dagen later kwam mijn 
vriend terug voor een uitgebreider 
gesprek. Oja, natúúúúrlijk waren de 
overige haringen lekker! Wederom 
werd ik door twee hondenogen 
aangestaard. Desculpeme…

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

Luch
tpost

Spanje

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Zonnig terras,prachtig uitzicht!
prachtig uitzicht

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Koffi etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

!

Originele

pannenkoeken!

Omroep Kontakt gaat voor Jayden!
 

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

Omroep Kontakt gaat voor Jayden! 
Doet u ook mee?

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

Foto: Joost Duppen

november   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Mooi UIT in Laarbeek
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Mariahout - De leden van oMa-
se hebben hun jaarlijkse ‘oMase 
avond’ op woensdag 29 oktober. 
Een avond vol ontspanning met o.a. 
toneel, muziek en na afloop een lo-
terij.

Deze avond wordt elk jaar door een 
andere wijk verzorgd en dit jaar is 
de wijk ‘het Broek’ aan de beurt. De 
avond begint om 19.30 uur in zaal 
de Pelgrim.
 
Bezoek Bernhoven
oMase heeft 21 oktober een be-
zoek gebracht aan het Ziekenhuis 
Bernhoven in Uden. Daar kregen 
de aanwezigen een kijkje achter de 
schermen en werd  onder meer een 
bezoek gebracht aan de huisdruk-
kerij, de technische afdeling, de keu-
ken en de gipskamer. De verpleeg-
afdelingen werden niet bezocht in 
verband met de privacy van de pa-
tiënten.

Leiden
Op 16 oktober hebben 10 dames 
van oMase met de trein Leiden be-
zocht. Zij maakten een korte wan-
deling door het historisch centrum 
en bezochten de plek waar het 

geboortehuis van Rembrandt stond. 
Na de lunch werd het Rijksmuseum 
voor Volkenkunde bezocht waar 
momenteel de tijdelijke tentoonstel-
ling ‘Geisha’ te zien is. De dag werd 
afgesloten met een gezamenlijk 
etentje. 

Ontspanning en excursies bij oMase 
Omase in Leiden

Wat waren we blij dat we dankzij jullie snelle 
actie afgelopen donderdag! Om 10.00 uur de 
krant thuisbezorgd gekregen, zodat die nog 
mee kon op vakantie. We hebben genoten van 
de krant met een biertje erbij in het hoogstge-
legen café van Nederland: ‘Het hijgend hert’. 

Nogmaals dank, 
Gr. Toin & Gemma van Mechelen en Enne & 
Rein van Asten

Mooi Gespot

Informatiemarkt en wereldmaaltijd voor inwoners van Laarbeek 

“Niemand in de wereld hoeft honger te lijden”
Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Johan Maas

Mariahout - Platform Wereldhulp 
Laarbeek (PWL) hield zondag in sa-
menwerking met de afdeling Welfare 
van het Rode Kruis in Mariahout een 
informatiemarkt. Na afloop van de 
markt kon deelgenomen worden aan 
een wereldmaaltijd.

Wereldvoedseldag
Op de wereld is genoeg voedsel voor 
iedereen. Honger is niet nodig. Op 16 
oktober, Wereldvoedseldag, wordt 
stilgestaan bij het duurzamer en ef-
fectiever omgaan met voedsel. Door 
bewust voor een ander eetpatroon te 
kiezen kan voedsel eerlijker verdeeld 
worden. Veel voedingstoffen wor-
den in veevoer gestopt. Het Platform 
Wereldhulp Laarbeek organiseerde 
een vegetarische maaltijd die bestond 
uit producten die voor iedere wereld-
burger voorradig zijn. 

Informatiemarkt
Onder de vrolijke klanken van de 
Grottendorfer blaaskapel stonden in 
het Buurthuis in Mariahout verschil-
lende charitatieve organisaties uit 
Laarbeek hun ‘goede doel’ te pro-
moten. Naast het inzamelen van geld 
liet men ook zien wat er met dat geld 
gedaan wordt. Het PWL organiseerde 
eerder al dit soort markten. Deze werd 
afgesloten met een wereldmaaltijd.

Samen organiseren
Martin Philipsen en Ger Aarts van het 
PWL vertellen uitgebreid over de goe-
de doelen die deze dag aan de mani-
festatie deelnemen. De activiteit is ge-
organiseerd in samenwerking met de 
afdeling Welfare van het Rode Kruis. 
De dames van de Welfare komen elke 

maandag van 13.30 tot 15.30 uur in 
het buurthuis samen om te handwer-
ken voor het goede doel. Het mes 
snijdt hiermee aan twee kanten. “Je 
bent gezellig onder de mensen en 
helpt anderen vooruit.”

Deelnemers
Op de informatiemarkt waren ze-
ven organisaties aanwezig. Zo stond 
Stichting Malaika er. Zij richten zich 
op Tanzaniaanse weeskinderen die 
hun ouders verloren, voornamelijk 
aan de ziekte Aids. In kinderdorpen 
worden deze kinderen opgevangen. 
Ook de Wereldwinkel was aanwezig. 
Deze winkel verkoopt cadeaus en le-
vensmiddelen uit andere culturen. 
De producten zijn gemaakt met res-
pect voor mens en milieu. Amnesty 
International is een wereldwijde be-
weging die opkomt voor de rechten 
van de mens. Ook zij waren aanwezig, 
net als Stichting vrienden van Ghana. 
Dit is een particulier initiatief met als 
doel de leefsituatie van jeugdige or-
thopedische patiënten in Ghana te 

verbeteren. De stichting St. John of 
Gods zet zich vooral in voor het hospi-
tal. Zij willen de gezondheidssituatie in 
Ghana verbeteren. Ook Read to grow 
stond op de informatiemarkt. Mensen 
uit ontwikkelingslanden kunnen de 
cirkel van armoede doorbreken. Men 
kan dit doen door zich te ontplooien. 
Engels- en Franstalige boeken worden 
verzameld voor onderwijs. Door ken-
nis en ervaring kan er een verandering 
gemaakt worden in de gemeenschap. 
De zevende organisatie was Kinderen 
van Assam. Zij hebben als doel om kin-
deren uit India, uit een lager kasten-
systeem, naar school te kunnen laten 
gaan.

Samen aan tafel
Na de informatiemarkt hoefde in 
Mariahout niemand honger te lijden. 
Een groot aantal mensen schoof aan 
om van een verantwoorde maaltijd te 
genieten. Hopelijk heeft deze middag 
weer een steentje bijgedragen bij het 
mooier maken van onze wereld.

Inwoners uit Laarbeek genoten zondag van de Wereldmaaltijd in het Buurthuis 

Eigenaren:  Carla van der Linden, 
  Thea van Rixtel
In gesprek met:  Carla, Thea en Nicky Opheij 
  (kandidaat Holland’s Next 
  Top Model 2014)
Locatie:  Parklaan 4, Beek en Donk

Redacteur:  Wouter Mommers

Afslanken in vier stappen met intensieve per-
soonlijke begeleiding. Daarmee wil het team 
van sport- en afslankstudio Body-S vrouwen 
helpen om aan hun figuur te werken.  In 
2011 begonnen Carla en Thea met deze mis-
sie in hun studio, die gehuisvest is onder het 
zwembad in Beek en Donk. Inmiddels is het 
team wat groter en wordt er nog altijd met 
dezelfde passie en aandacht voor de klant 
gewerkt.  

Afslanken in vier stappen…dat klinkt als een 
garantie voor succes?
“Ja, en die succesgarantie geven wij ook af 
aan onze klanten die onder begeleiding van 
ons willen werken aan hun figuur”, zegt 
Carla. “Het doel wat wij iedere klant stellen is 
het behalen van het streefresultaat. Dit wordt 
bepaald aan de hand van een nauwkeurige 
figuuranalyse in combinatie met persoonlijke 
wensen en factoren zoals leeftijd, conditie 
en lichaamsbouw. Het persoonlijke bewe-
gingsprogramma in combinatie met passend 
voedingsadvies en inzettingvermogen is ver-
volgens de weg naar een slanker figuur. Het 
merendeel van onze klanten behaalt dan ook 
resultaat, en vaak sneller dan ze verwach-
ten!”

Waarom weten steeds meer vrouwen Body-S 
te vinden? 
“De beste reclame voor ons als sportstudio 
zijn de resultaten van onze klanten”, vertelt 

Thea. “De passie waarmee wij ons werk doen, 
wordt gevoed door de stralende gezichten en 
toenemende zelfverzekerdheid van klanten 
die steeds meer resultaat behalen”, vult Carla 
aan. “Daarnaast vinden wij de persoonlijke 
begeleiding enorm belangrijk. Hier besteden 
we veel aandacht aan. Net als het voedings-
advies, dat gebaseerd is op normale gezonde 
voeding (geen pillen of shakes). Dit spreekt 
ook veel vrouwen aan.”

Nicky Opheij, jij bent kandidaat in het tv-
programma Hollands Next Top Model. Je 
komt uit Handel, maar je  sport bij Body-S. 
Hoe ben je hier terechtgekomen?
 “Via mijn moeder, zij is hier begonnen met 
sporten en dat beviel haar goed”, vertelt 
Nicky. “In de voorbereidingen van het tv-pro-
gramma bleek dat mijn maten nog niet he-
lemaal kloppend waren. Mijn moeder kwam 
toen met de suggestie om hier bij Body-S mee 
aan de slag te gaan. En dat heeft super goed 

gewerkt! Mijn maten zijn nu bijna goed en 
dat merkte ik al snel doordat mijn kleding los-
ser ging zitten.” Thea: “Natuurlijk vinden wij 
het leuk en bijzonder dat zo’n jong topmodel 
bij ons komt sporten. Iedere klant is voor ons 
een uitdaging, maar die van Nicky was gezien 
de beperkte tijd wel een heel bijzondere”, 
vertelt Thea lachend.  

Hoe reageren de andere kandidaten als je ze 
vertelt waar jij sport?
“Die kijken soms verbaasd op als ik vertel 
dat ik in een warmtecabine bewegingsoe-
feningen doe”, zegt Nicky lachend. “Het is 
ook geen heel bekende sport- en afslank-
methode onder modellen, maar ik zou graag 
zien dat het bekender wordt.  Ook vanwege 
de combinatie met het goede voedingsad-
vies. En als mijn drukke leven het toelaat, 
dan blijf ik in de toekomst zeker terug-
komen bij Body-S. Thea en Carla: “Wij 
als team Body-S roepen alle lezers van 

De MooiLaarbeekKrant  op om tijdens de 
finale op maandag 27 oktober te stemmen 
op Nicky, zodat zij Hollands Next Top Model 
2014 wordt!” 

Wil je ook werken aan je figuur? Kijk dan op 
de website www.body-s.nl voor meer infor-
matie.

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

IN GESPREK MET...  BODY-S  

Nicky Opheij, deelneemster Holland’s Next 
Top Model 2014, sport bij Body-S

Het voltallige team van Body-S, met helemaal links Thea en Carla
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Voorbespreking programmabegroting 
2015 door PvdA 

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

Voorbespreking programmabegroting 
door De Werkgroep

Laarbeek – Door de gemeenteraad 
Laarbeek wordt op 30 oktober de 
Programmabegroting 2015 besproken. 

De fractie en de leden van de PvdA 
Laarbeek zitten op maandagavond 27 
oktober bij elkaar om deze belangrijke 

vergadering voor te bereiden. Iedereen is 
van harte welkom om aan tafel te schui-
ven en mee te praten. De documenten zijn 
te vinden op de website van de gemeente 
Laarbeek. De voorbespreking wordt ge-
houden bij Café Thuis aan het Heuvelplein 
in Beek en Donk. Aanvang 19.00 uur.

Laarbeek - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt ie-
dereen uit voor het bijwonen van haar 
vooroverleg op maandag 27 oktober.

Op de agenda staat de voorbespreking 
voor de komende Raadsvergadering 
van donderdag 30 oktober. De voor-
bespreking vindt plaats om 20.00 
uur in de ruimte van de voormalige 

videotheek aan de 
Kapelstraat 34 in 
Beek en Donk, te-
genover de kerk. 
Zie ook www.abllaarbeek.nl. 

Laarbeek - De Laarbeekse raad bespreekt 
de programmabegroting 2015 voor op 
donderdag 30 oktober. Met de program-
mabegroting wordt de uitgangspunten 
voor 2015 vastgelegd. Die begroting zal 
er deze keer heel anders uitzien.

De reden daarvan is dat er een groot 
deel van de begroting is/wordt overge-
heveld naar de begroting van Peel 6.1. 
De kritische zienswijze op de begroting 
van dat samenwerkingsverband werd al 
eerder besproken. De programmabegro-
ting hoort een weerslag te zijn het col-
legeprogramma dat al eerder in de raad 
werd vastgesteld.

De Werkgroep wil graag met u 
van gedachten wisselen over deze 

programmabegroting en over andere za-
ken die u in Laarbeek bezig houden. Deze 
voorbespreking houden zij op maandag 
27 oktober in het ontmoetingscentrum 
van Beek en Donk. Iedereen is vanaf 
20.15 uur van harte welkom en de koffie 
staat uiteraard klaar.

Wie meer informatie wil, kan contact 
opnemen met Ben Swinkels, fractievoor-
zitter De Werkgroep, tel. 0499-422017. 
Meer weten over De Werkgroep? Kijk 
op www.dewerkgroep.nl  of op de 
Facebookpagina van De Werkgroep. 
Vragen? Mail dan naar dewerkgroep@
gmail.com. De Werkgroep is er voor u. 

DE ZEEPKIST
TE KOOP   
De gemeenteraad van Laarbeek staat 
de komende tijd voor belangrijke be-
slissingen. Volgende week staat de 
Begroting 2015 op de agenda even-
als de Grondnota 2014. In de Grond-
nota wordt voorgesteld om de (bouw)
grondprijzen op hetzelfde niveau te 
houden als vorig jaar. Een voorstel dat 
wij, PNL, van harte ondersteunen zo-
als wij dat ook  eerder al ondersteund 
hebben. Jammer vinden wij het dat 
het college niet tegelijk met voorstel-
len komt om de verkoop van de bouw-
grond te stimuleren; naar ons idee een 
gemiste kans. In de Grondnota wordt, 
per bestemmingsplan, doorgerekend 
wat de kosten en opbrengsten zijn 
voor de gehele looptijd voor het Plan, 
én wat het kost als er – bijna – geen 
bouwgrond verkocht wordt. Al met 
al een duidelijk beeld voor ons als ge-
meenteraad om te concluderen dat 
het nodig is dat er meer bouwgrond 
verkocht zal moeten worden.

Onze PNL-fractie heeft daarom eerder 
al een voorstel ingebracht om tijdelijk 
(tot een bepaald bedrag) korting te 
geven op de bouwgrondprijs. Helaas 
werd ons voorstel door zowel de ove-
rige raadsleden als het college van de 
hand gewezen. Terwijl overduidelijk is 
dat deze ‘kortingsactie’ in andere ge-
meenten wel werkt. 

Doch het college heeft besloten om 
een rapport op te laten stellen waarin 
middels een ‘fijnmazige’ kostenanaly-
se (volgens de Monte Carlo-methode 
) beschreven zal worden wat de fors 
verminderde grondverkoop financieel  
betekent voor Laarbeek.

Naar het idee van PNL was het beter 
geweest dat er, als er toch een rapport 
moet komen, besloten zou worden 
voor een rapport  met een analyse op 
de vraag waarom er in de ons omlig-
gende gemeente wel volop gebouwd 
wordt en de bouwactiviteiten in Laar-
beek de laatste tijd bijkans stilliggen.

Dan zouden we een oorzaak weten 
van de verminderde grondverkoop én 
waarschijnlijk ook handvatten om de 
verkoop te stimuleren. Je hoeft im-
mers niet zelf het wiel uit te vinden 
om te kunnen rijden. Echter: het colle-
ge kiest voor een kostenanalyse van-
wege de verminderde grondverkoop. 
Maar ook zonder rapport is het duide-
lijk dat er uiteindelijk, onder de streep,  
maar één remedie is om de kosten van 
een nieuwbouwwijk te drukken: meer 
bouwpercelen verkopen. 

De Grondnota is een soort van be-
groting van het gemeentelijk Grond-
bedrijf. Elke ondernemer weet dat 
zijn bedrijf niet enkel kan bestaan uit 
kostenanalyse en voorraadbeheer. 
Uiteindelijk én als hoofdzaak zullen de 
producten (bouwpercelen) verkocht 
moeten worden, wil het (Grond)be-
drijf financieel gezond blijven.

Wij hopen dat de gemeenteraad en 
het college dit ook inziet en actie on-
derneemt.

Fractie PNL 

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492- 593 440        beekendonk@cijferadvies.nl

Een momentje voor uzelf?
U kunt ervoor kiezen uw administratie
door ons te laten verzorgen!
www.cijferadvies.nl

-  Boekhouding
-  Belastingaangifte
-  Jaarrekening

-  Ledenadministratie
-  Incasso van ledengelden
-  Debiteurenbeheer
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Voordelige bloemen
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speciale 
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4.492.19

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*
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0.75
v   van 0.89

2.89
v   van 3.79

1.99
v   van 2.59

VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

40 cm, 20 stelen 
of 50 cm,
10 stelen.

Rozen**

300 g

Spinazie*
Elstar 
appelen*

MET JUS

1.5 KG

10 STUKS

450 g

Jam

Japanse 
mix
250 g

Magere 
runderlappen*

450 g

Luxe midi 
bolletjes*

Grootmoeders 
gehaktballen*

6 stuks.

250 g

Gesneden 
kaas 30+

* Bron: Consumentengids april 2014

*  Aanbiedingen geldig van 24 t/m 26 oktober

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

** Geldig t/m zondag 26 oktober.

100 g

Hollandse garnalen

50 cm, max 
20 stelen.

Bloemen-
boeket**

PRIJSVERLAGINGEN

Voorlichtingsavond over de veranderingen 
in de zorg

“De koekenpan kan ik nog amper opvatten” 

Veranderingen in zorg en ondersteuning in 2015

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Beek en Donk – De kranten staan er bol van: 
de veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 
2015. De Dorpsraad van Beek en Donk houdt 
daarom op donderdagavond 30 oktober, van-
af 19.30 uur, een voorlichtingsavond in het 
Ontmoetingscentrum. “Onrust wegnemen is 
ons doel”, vertelt Wies Rooijakkers, voorzitter 
van de Dorpsraad Beek en Donk. 

‘Uw zorg, onze zorg’
Wies vertelt: “We hebben gemerkt dat veel men-
sen – met name ouderen -  zich ongerust maken 
over de zorg na 1 januari 2015. Die spanning 
moet eraf. Dat  willen we doen door nu een in-
formatieavond in te lassen met als thema:  ‘Uw 
zorg, onze zorg!’ Mensen moeten weten waar ze 
aan toe zijn.”

Zorg en twijfels wegnemen
Het belooft een boeiende,  informatieve avond te 
worden. “Als Dorpsraad willen wij zorg en twijfels 
wegnemen. Daarom hebben we deskundigen uit-
genodigd. Aan hen de taak om in begrijpelijke taal 
uit te leggen wat er precies staat te gebeuren”, 
aldus Wies. Aan het woord komen de voorzitter 
van de WMO-raad, Wim van Es, mantelzorgma-
kelaar, Corien van de Plas en Rianne Schwillens, 
beleidsmedewerker van de gemeente Laarbeek. 
Ook is er aandacht voor ‘Zorg voor onze jeugd’ 

door Katelijn Lukassen vanuit de Peelregio en Jan 
Adams vanuit de gemeente. ‘Zorg voor bijzon-
dere doelgroepen’ wordt door Harry Franssen en 
Henrie Bouwmans van Stichting ViERBINDEN in-
geleid. “Het is belangrijk dat mensen beseffen dat 
iedereen mee kan blijven doen, ook na 1 januari. 
Ik hoop dat veel mensen  hun licht komen opste-
ken. Er is ook ruimte voor persoonlijke vragen. En 
helpt het, als ik zeg, dat we deze avond ludiek 
afsluiten met een verrassend optreden?!”

Informatieavond 
Kortom: zorg ervoor dat u niet met uw vragen 
over de zorg blijft zitten. De voorlichtingsavond is 
op donderdag 30 oktober, vanaf 19.30 tot 22.00 
uur, in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 
Noteren en komen dus!

Hieronder leest u een voorbeeldverhaal over 
het zorgen voor elkaar. Iets waar we - vooral 
met de veranderingen in de zorg - steeds meer 
naartoe moeten. Dit verhaal is geschreven 
door Ed van de Kerkhof.

’s Morgens zet Jan van de Rijt een kruis op de ka-
lender, dat-ie weet welke dag het is. Hij heeft ’t 
meegemaakt dat hij op het busje stond te wach-
ten, maar dat kwam almaar niet. Bleek dat het 
zondag was. Hij heeft ’t al eens gehad dat hij 
het geld in de pinautomaat liet zitten. Maar dàt 
overkomt hem niet meer. Voortaan gaat Corrie 
naar de bank. Die kent hij nog van het zieken-
huis. Zij was daar gastvrouw en hij werkte er bij 
de beveiliging. Corrie komt eens per maand bij 
hem het pasje halen.  

Hij woont in Deurne. Zit al vijf jaar afgekeurd thuis. 
En krijgt veel hulp van de buren. Gerrit is de buur-
man van drie deuren verderop. Hij komt regelma-
tig kijken of Jan z’n medicijnen wel neemt. Gerrit 
vult voor hem formulieren in. Belt voor hem, als 
er iets is. Laatst was-ie in de keuken door z’n be-
nen gegaan. Hij heeft er een half uur over gedaan 
voor hij bij de telefoon was en Ans kon bellen, z’n 
buurvrouw aan de andere kant.  Z’n achterbuur-
man, Toine, komt als er gaatjes geboord moeten 

worden ‘of als er iets zwaars getild moet worden’. 
In ruil daarvoor haalt Jan eieren bij de boer, in z’n 
scootmobiel. Of hij bakt appelbollen. Of frikan-
dellenbroodjes. Zolang dat nog kan. Zijn tuintje 
wordt bijgehouden door Marian. Net als Gerrit is 
Marian van de BVG Peelland.  

De mensen hebben elkaar nodig, zegt Jan. Dat 
-ie z’n gebreken heeft, is geen schande. ’t Komt 
erop aan dat je mekaar  kunt vertrouwen. “Als er 
geen vertrouwen is”, zegt hij, “dan heb je ook 
geen leven meer.” Vrijdags komt Leo. Die woont 
in Asten, “maar al bel ik om twee uur ’s nachts, 
hij kòmt.” Leo rijdt hem naar “krek welke winkel 
ik wil”. En ’s maandagsmiddags komt Ine, van de 
thuiszorg, de enige betaalde kracht die bij hem 
over de vloer komt. Ze poetst, ze gaat met ‘m 
boodschappen doen, ze drinken samen koffie. 
Toen ’t nog ging, bakte hij wel eens frietjes voor 
hen samen, maar dat kan-ie niet meer. “De koe-
kepan kan ik nog amper opvatten.” Het zou, zegt 
Jan, een ramp zijn als ze Ine om bezuinigingsre-
denen bij hem weg zouden halen. “Dan zou ik de 
achterbuurvrouw  wel kunnen vragen of die zou 
willen poetsen, maar dat wordt te veel. Die heeft 
ook d’r werk. Dat kan niet.”

In 2015 gaat de zorg veranderen. Gemeenten 
krijgen er dan nieuwe taken bij. Van mensen 
wordt verwacht dat ze ook zelf oplossingen 
zoeken en elkaar een handje helpen. 

Wat gaat er veranderen?
Mensen met een beperking of een chronische 
aandoening die begeleiding, dagbesteding of 
kort verblijf nodig hebben, moeten voortaan 
bij de gemeente zijn. Dat geldt ook voor alle 
vormen van jeugdhulp. Er moet ook bezui-
nigd worden, onder andere op huishoudelijke 

ondersteuning. De gemeenten in de Peelregio 
(Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, 
Laarbeek en Someren) werken samen met 
zorg- en welzijnsaanbieders aan plannen voor 
goede en betaalbare hulp. Zodat iedereen zo-
veel mogelijk mee kan doen in de maatschappij 
en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wo-
nen. Natuurlijk blijft er goede hulp voor ieder-
een die dat echt nodig heeft. 

Kijk voor meer informatie en veelgestelde 
vragen op www.peel6-1.nl 

Jan van de Rijt 
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Ruimte voor Moreeshof Lieshout
• Verklaring van burgemeester Ubachs
• Strooibeleid
• Peelgemeenten startklaar voor nieuwe Wmo-taken
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - Onze inwoners staan voor ons centraal. Dus nu wij een nieuwe website gaan ont-
wikkelen, doen we dat niet alleen voor u maar het liefst samen mét u. Daarom zoeken wij 
inwoners die willen deelnemen aan een burgerpanel. In eerste instantie zetten we het bur-
gerpanel in bij het maken van deze nieuwe website. Over enkele maanden gaan we dan de 
eerste aanzet daarvan met u doorspreken en testen. 

Meepraten?
Wij zoeken inwoners uit alle kernen, mannen en vrouwen, van jong tot oud. Lijkt het u leuk 
om mee te praten en mee te testen? Meld u dan aan via gemeente@laarbeek.nl. Vermeld uw 
naam, leeftijd, adres en contactgegevens (e-mail en telefoon). 

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 30 oktober 2014 
om 16:00 uur in het gemeentehuis Laarbeek. 
Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Voorstel tot onderzoek van een geloofsbrief, toelating en beëdiging van een nieuw be-

noemd lid van de gemeenteraad.
4. Spreekrecht.
5. Voorstel tot vaststelling van de Grondnota 2014.
6. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2015 (inclusief Collegeprogramma 

2014-2018).
7. Sluiting.

Het is de bedoeling de Programmabegroting 2015 als volgt te behandelen:
• 16.10 – 17.10 uur: algemene beschouwingen (maximaal 10 minuten per fractie; geen 

uitwisseling van de beschouwingen vooraf) en – conform afspraak -indiening van moties en 
amendementen

• 17.10 – 17.25 uur: pauze
• 17.25 – 18.15 uur: reactie college op de algemene beschouwingen
• 18.15 – 19.00 uur: pauze met soep en broodjes
• 19.00 uur: 2e termijn raad waarin ruimte is voor onderlinge discussie
• na 2e termijn 20 minuten pauze
• daarna reactie college in 2e termijn
• korte pauze
• stemming over moties en amendementen en het voorstel.

LAARBEEK - Onlangs hebben ruim 2000 personen in Laarbeek een brief gehad van de gemeen-
te Laarbeek met de uitnodiging deel te nemen aan het regionaal woonbehoefteonderzoek. Een 
onderzoek dat eens om de drie jaar in alle 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant wordt gehou-
den en dat inzicht moet verschaffen in de woonwensen en woonbehoeften. 
Als u een brief heeft  ontvangen maar nog niet de kans heeft gehad om het formulier in te 
vullen, willen we u vragen dit alsnog te doen. Uiteraard is deelname niet verplicht maar met 
het invullen van de enquête krijgen wij meer inzicht in wat Laarbeek de komende jaren op 
woongebied nodig heeft. U heeft nog tot en met vrijdag 24 oktober de tijd. Wij willen alvast 
iedereen bedanken die het vragenformulier heeft ingevuld of dat alsnog gaat doen. 

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

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?
U in ieder geval aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
• U bent 18 jaar of ouder op 1 september 2014;
• U staat op 1 september 2014 ingeschreven op een adres in de gemeente Laarbeek en 

verblijft hier rechtmatig; en
• U heeft in de maand september 2014 van een inkomen van ten hoogste 110% (inkomen 

in de maand september 2014) van de toepasselijke bijstandsnorm. Er vindt geen vermo-
genstoets plaats.

Kijk op www.laarbeek.nl of u in aanmerking komt of bel met de gemeente via 0492 469 700 
voor vragen of om het aanvraagformulier te krijgen. U kunt het formulier ook op werkdagen ’s 
ochtends ophalen bij het gemeentehuis Laarbeek. 

Definitieve beschikking maatwerkvoorschriften Leenders Beheer BV Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet milieubeheer en de 
Algemene wet bestuursrecht, besloten te hebben maatwerkvoorschriften te verbinden aan een 
activiteitenbesluit milieubeheer – Leenders Beheer BV, Everbest 66/ Korenmijt 12 Beek en Donk.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 20 oktober 2014 tot 2 december 
2014 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst 
kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch 
informatie inwinnen onder nummer 0492 469 867.

Op grond van de algemene wet bestuursrecht kan bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend voor 2 september 2014 bij het college van Burgemeester 
en wethouders, postbus 190 te Beek en Donk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
moet ten minste het volgende bevatten de naam en het adres indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar.
Wij wijzen er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Het 
besluit treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn om 
een voorlopige voorziening wordt verzocht. Dit is enkel aan de orde indien er sprake is van een 
spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 GE 
’s-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.
Het besluit treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Kennisgeving stookontheffingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op artikel 3:19 van de Alge-
mene wet bestuursrecht en gelet op de notitie verbranden van snoeihout in het buitengebied, het 
voornemen 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
St 14.02       J van Mierlo  Bakelseweg 14 b en 27 G, 410 en G, 262
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van zaterdag 18 oktober tot en met vrijdag 18 
november 2014 ter inzage op 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 de 
dag van publicatie van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek.
Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 24 oktober komt wethouder Buter aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Gezocht: leden burgerpanel

Raadsvergadering 30 oktober

Herinnering enquête Regionaal 
woonbehoefteonderzoek

Financieel extraatje voor bepaalde 
inkomensgroepen

Wet milieubeheer

Gemeente actueel

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad, die zal worden gehouden op 
donderdag 6 november 2014 om 19:30 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat te Beek 
en Donk.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 september 2014 

en 8 oktober 2014.
6. Ingekomen stukken.
7. Beleidsplan jeugdhulp Peelregio 2015–2016 en Verordening Jeugdhulp Peelgemeenten.
8. Vaststelling bestemmingsplan Wish- Lekerstraat.
9. Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout.
10. Vaststelling bestemmingsplan Jeu de Boules accommodatie Mariahout.
11. Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding bedrijfsbestemming Bijenweg 1-3, Beek en 

Donk.
12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Laarbeek 

2014, intrekking van de Telecommunicatieverordening 2010 en wijziging van artikel-
nummer 2.11 van de APV Laarbeek

13. Voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en com-
missieleden, gemeente Laarbeek 2014.

14. Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend lid in de raadscommissie Ruimtelijk 
Domein.

15. Voorstel tot bekrachtiging van het besluit van de commissie Algemene Zaken van 14 
oktober 2014 om namens de raad beklag te doen bij het gerechtshof wegens het niet 
vervolgen van de schending van geheimhouding.                 

16. Inkoopstrategie accountancydiensten 2015-2016.
17. Sluiting.

Raadsvergadering 6 november
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LAARBEEK - In november 2004 heeft de gemeente Laarbeek een ontheffingenbeleid vast-
gesteld voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied. Volgens het ministerie van 
VROM moet een ontheffing voor bepaalde tijd worden verleend. De gemeente Laarbeek 
heeft in het verleden diverse malen gekozen voor verlenging van de geldigheidsduur van de 
ontheffing. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de verleende ont-
heffingen nogmaals te verlengen voor de duur van drie jaar. Dit houdt in dat alle verleende 
vergunningen geldig blijven tot uiterlijk 1 januari 2018.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting MuziektuinPodium Beek en Donk voor een Muziektuin winterconcert (optredens 

van koren en kleine muziekgroepen) in de muziektuin aan de Koppelstraat in Beek en 
Donk op zondag 21 december 2014 van 16.00 tot 18.00 uur (verzonden 8 oktober 2014),

• Buurtvereniging Plan West voor de traditionele rondgang met Sint Nicolaas door de wijk 
Plan West in Lieshout op zaterdag 22 en zondag 23 november 2014 (verzonden 8 oktober 
2014),

• Harmonie De Goede Hoop voor het houden van een Halloween concert in de voormalige 
Klokkengieterij Petit en Fritsen, Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel op 31 oktober en 1 
november 2014 van 18.00 tot 24.00 uur (verzonden 14 oktober 2014).

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern            Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Merellaan 3 Lieshout           29-09-2014       bouw van een woning met 
          bijgebouw
Pater Eustachiuslaan 8a Beek en Donk     08-10-2014      renoveren van loods en oprichten 
              carport
 
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern           Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Julianastraat 12 Mariahout           06-10-2014      verwijderen asbest
Pater Eustachiuslaan 8a Beek en Donk    07-10-2014      gedeeltelijk slopen van een loods
Pfaffstraat 12 Aarle-Rixtel       10-10-2014      verwijderen van asbest

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om om-
gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen worden 
ingediend nadat over de plannen is beslist. Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de in-
zagetermijn tegen bovengenoemde ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeen-
te Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Locatie Kern           Werkomschrijving  Activiteit
Julianastraat 12 Mariahout          verwijderen asbest  slopen
Pater Eustachiuslaan 8a Beek en Donk    gedeeltelijk slopen loods  slopen
Pfaffstraat 12 Aarle-Rixtel       verwijderen asbest  slopen

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern         Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Jan van Amstelstraat 6 Beek en Donk   bouwen van een woning bouwen 08-10-2014
Trombonestraat 14 Beek en Donk   oprichten erfafscheiding bouwen 08-10-2014
Kapelstraat 25 Beek en Donk   toestaan kapsalon planologie 08-10-2014
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 Laar-
beek. 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.

Ontheffi  ng verbod verbranden snoeihout

Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende omgevingsvergunningen

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

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

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

NATUURLIJK 
        Mooi Laarbeek

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

De kleurrijke fazant
Deze mannetjesfazant heb ik gefotografeerd 
bij kasteel Eyckenlust in Beek en Donk. Ron-
dom dit kasteel is een prachtige omgeving 
waar een mooie wandeling is uitgezet die je 
langs de schaapjes, de grachten en enkele 
oude boerderijtjes leidt.
Mijn zwager Cor Dobbelsteen heeft hier al 
vele jaren zijn schapen lopen en heeft bij het 
voeren en verzorgen van de schapen al veel 
dieren gehoord en gezien.
Zo heeft er jaren een in Nederland zeldzame 
raaf rondgezworven, maar zitten er ook reeën, 
vossen, de ijsvogel, de grote gele kwikstaart, 
bosuilen en diverse spechtensoorten. Al met 
al een heel mooi gebiedje om eens rond te 
wandelen in deze tijd van het jaar en te geni-
eten van het verkleuren van de blaadjes aan 
de prachtige bomen die er staan.
Ook de fazant loopt er dus rond en hoewel 
hij al door de Romeinen vanuit Azië hierheen 
werd gehaald, wordt hij nog steeds gezien als 
exoot. De fazant werd lang gefokt en uitgezet 
voor de jacht, maar dit is sinds 1993 in Neder-
land verboden waarna de aantallen langzaam 
teruglopen. In tegenstelling tot het vrouwtje 
dat een goede schutkleur heeft, is het man-
netje fel en bont gekleurd en prachtig om te 
zien.

Ik zou zeggen, ga eens lekker wandelen bij 
Eyckenlust en geniet van ons Mooie Laarbeek 
en wie weet zie je een van deze schitterende 
dieren!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: Kasteel Eyckenlust 
(Beek en Donk)

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
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Modern comfort, een frisse uit-
straling, een update in uw inte-
rieur? Mandenman Meubelen 
biedt dit najaar weer volop inspi-
ratie! Voor een prachtige selectie 
aan relaxfauteuils kunt u terecht in 
onze winkel in Beek en Donk.

Relaxfauteuilts 
De relaxfauteuils van nú hebben u 
veel te bieden. Van strak en mo-
dern, tot de meer klassieke varian-
ten. Er is volop keuze in kleur, 
leer en diverse stoffen. Met de 
uitstraling van uw eigen inte-
rieur als uitgangspunt, wordt 
samen met u gekozen voor 
een passende fauteuil. 

Zitcomfort
Voor een optimaal zitcom-
fort is het mogelijk om de 
relaxfauteuil te verstel-
len naar uw eigen 
wens. 

De voeten iets om hoog, een 
steuntje in de rug, uw hoofd in 
een andere positie of heerlijk ach-
terover…  De relaxfauteuils van 
Mandenman Meubelen zijn zo-
wel handmatig als elektrisch ver-
stelbaar en eventueel uit te voe-
ren met een sta op hulp. Met een 
oplaadbare accu behoren snoeren 
over de grond tot het verleden.

Persoonlijk advies
Niet alleen een persoonlijk ad-
vies op maat is standaard bij 
Mandenman Meubelen, maar 
ook de relaxfauteuil kan op 
maat worden aangepast. 
Hierbij wordt naast uw 

persoonlijke voorkeur, ook geke-
ken naar uw lengte en de vorm 
van uw lichaam. Op deze manier 
komen wij samen met u tot de 
beste oplossing, zodat u onbe-
zorgd kunt genieten.

30 jaar ervaring
De jarenlange ervaring heeft er 
voor gezorgd dat we u van het 
juiste advies kunnen voorzien. 
Mandenman meubelen bestaat 
sinds 1984 en is gevestigd aan de 
Pater Becanusstraat 5 in Beek en 
Donk.Persoonlijk advies

Niet alleen een persoonlijk ad-
vies op maat is standaard bij 
Mandenman Meubelen, maar 
ook de relaxfauteuil kan op 
maat worden aangepast. 
Hierbij wordt naast uw 
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Mandenman meubelen bestaat 
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Pater Becanusstraat 5 in Beek en 
Donk.
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dern, tot de meer klassieke varian-
ten. Er is volop keuze in kleur, 
leer en diverse stoffen. Met de 
uitstraling van uw eigen inte-
rieur als uitgangspunt, wordt 
samen met u gekozen voor 
een passende fauteuil. 

Zitcomfort
Voor een optimaal zitcom-
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Relaxfauteuils in alle maten

Pater Becanusstraat 5    •    Beek en Donk    •    (0492) 463 496    •    www.mandenman.nl

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

O&U concert: ‘Musik ohne Grenzen’

Beek en Donk - In muziekcentrum ‘t 
Anker geeft de koninklijke Harmonie 
Oefening en Uitspanning op zater-
dag 1 november vanaf 20.00 uur, een 
concert. Dit in samenwerking met het 
Duitse Landesblasorchester Baden-
Württemberg. Vanwege het interna-
tionale tintje van de avond, heeft het 
concert als thema ‘Musik ohne Grenzen’ 
gekregen. 

Het is de eerste keer dat Harmonie O&U 
een Duits orkest mag ontvangen in haar 
muziekcentrum. Voor beide orkesten 
is het een hele eer om samen een con-
cert te mogen geven. De twee orkesten 
presenteren een bijzonder programma. 
O&U onder leiding van haar vaste diri-
gent Fried Dobbelstein opent de avond 
spectaculair met onder andere het stuk 
Divertimento van Oliver Waespi en 
Angels in the Architecture van Frank 
Ticheli. Daarnaast brengt het orkest het 
prachtige October van Eric Whitacre ten 

gehore. De harmonie uit Beek en Donk 
ziet in dit concert een uitstekende try-
out als voorbereiding op de deelname 
aan een concours op 30 november in 
Veldhoven, waarbij ze met dit program-
ma de jury wil imponeren.

Het Zuid-Duitse Landesblasorchester, 
met Björn Bus als dirigent, kan gezien 
worden als één van de succesvolste sym-
fonische blaasorkesten van Duitsland. 
Vier weekenden per jaar heeft dit orkest 
een intensief repetitieweekend, waarbij 
muzikanten uit heel Duitsland bij elkaar 
komen om zich voor te bereiden op het 
komende concertprogramma. Het orkest 
heeft meer dan tien CD’s uitgebracht en 
heeft vele prijzen gewonnen, waaronder 
een eerste prijs in hoogste klasse op het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Zij 
spelen in Het Anker onder andere Solemn 
Overture for the 20th Anniversary of the 
October Revolution van Reinhold Gliere 
en het veel geprezen werk The Fool’s 
Journey van Hans van der Heide. Verder 
staat het driedelige El Bosque Magico 
van Ferrer Ferran op het programma met 
Ralph van Daal als solist op hobo. 

Het belooft een zeer bijzondere avond 
te worden voor liefhebbers van symfoni-
sche blaasmuziek. Kaarten voor het con-
cert ‘Musik ohne Grenzen’ zijn te koop 
op vrijdagavond vanaf 21.00 uur aan 
de kassa van muziekcentrum ‘t Anker, 
telefonisch zijn deze te bestellen via tel. 
06-30988249 en op de avond zelf zijn er 
eveneens kaarten beschikbaar. De entree 
is €5,00 per persoon. 

Het Duitse Landesblasorchester Baden-Württemberg

Tok Tokkie kinderopvang: al 15 jaar veilig en vertrouwd
Aarle-Rixtel - Bij Tok Tokkie kinder-
opvang is iedereen welkom. Iedereen 
wordt geaccepteerd zoals hij of zij is.  
Al 15 jaar is de visie van Tok Tokkie 
Kinderopvang onveranderd: ‘laat kin-
deren kind zijn’. En daar staat de kin-
deropvang nu nog steeds achter. Tok 
Tokkie biedt kleinschalige opvang voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar, in 3 ver-
schillende groepen. 

De kinderopvang heeft  bewust geko-
zen voor een babygroep met 9 kinderen 
in de leeftijd van 0 – 2 jaar en een peu-
tergroep met 14 kinderen in de leeftijd 
van 2 – 4 jaar, zodat ieder kind op hun 
eigen niveau en leeftijd aandacht en tijd 
krijgt. De buitenschoolse opvang heeft 
plaats voor 20 kinderen in de leeftijd 
van 4 – 13 jaar en is verdeeld over 2 
ruimtes, zodat ze na school lekker kun-
nen doen waar ze zin in hebben -onder 
begeleiding van de vaste leidster- die ze 
net uit school heeft gehaald. 

Tok Tokkie biedt een warm nest aan 
alle kinderen zodat ze de mogelijk-
heid krijgen om zich te ontwikkelen. 
Ze krijgen handvaten om te groeien en 
zichzelf te ontplooien. Kinderen mogen 
kind zijn, bij mooi weer buiten spelen 
maar ook in een regenbui met regen-
laarsjes springen in de plassen. Huilen 
als ze verdriet hebben, maar ook lekker 

lachen en plezier 
maken. Dit alles in 
een vertrouwde om-
geving, omringd door 
vaste, vertrouwde leid-
sters. Iedere keer dezelfde 
gezichten als de kinderen ko-
men spelen, zodat het kind zich meteen 
weer thuis voelt. 

Op 1 november 2014 is het 15 jaar 
geleden dat Tok Tokkie Kinderopvang 
haar deuren  opende. Dit willen ze niet 
zomaar voorbij laten gaan en vieren dit 
met een heuse feestweek, met iedere 
dag een leuke activiteit voor de kinde-
ren. Zo zijn er bijvoorbeeld een huifkar-
rentocht, clownendag, bezoek aan de 
brandweer, feestelijk eten en andere 

uitbundige activitei-
ten binnenshuis. 

Voor iedereen die geïn-
teresseerd is en alle oud-

kinderen van Tok Tokkie, 
houden zij een open dag op zon-

dag 2 november van 11.00 tot 15.00 
uur. De oud-kinderen zijn reeds bena-
derd voor de open dag. Degene die ze 
niet hebben kunnen bereiken zijn ook 
hartelijk welkom. Is je interesse gewekt 
en ben je nieuwsgierig naar professi-
onele, betaalbare en persoonlijke op-
vang in een vertrouwde omgeving met 
vaste gezichten voor je kind? Dan ben 
je van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen aan de Dorpsstraat 46a 
in Aarle-Rixtel. 

  NOG MAAR 9 DAGEN

GROTE KLEDINGACTIE
ZATERDAG 1 NOVEMBER

LOCATIE: TANKSERVICE 
JOS MAAS TE GEMERT
TIJD: VAN 10.00 UUR 
TOT 16.00 UUR
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Deze week is het de beurt aan de 
Lieshoutse volkszanger Carlos Don-
kers. Hij combineert zijn fulltime 
baan als ZZP-er in de bouw met een 
artiestenbestaan in het weekend. Sa-
men met zijn vrouw Ellen, alias ma-
nager en chauffeur, toert Carlos door 
heel Brabant om op te treden.

Mensen vermaken
De 52-jarige Carlos groeide op in een 
gezin van 7 kinderen op een boer-
derij in de Vogelenzang in Lieshout. 
Op de vraag of Carlos als kind ook 
al met zingen bezig was is zijn ant-
woord: “Nee hoor, ik was vooral veel 
aan het voetballen. Zingen is nooit 
een hobby geweest. Wel heb ik het 
altijd leuk gevonden om mensen te 
vermaken.” Dit kwam volgens hem al 
naar voren toen hij bij voetbalcub ELI 
trainer was voor het damesteam. Ple-
zier maken tijdens de training vond hij 
erg belangrijk. “Ik verzon steeds iets 
nieuws, wanneer de puf er even uit 
was tijdens een training. Dit varieer-

de van buikschuiven tot rennen met 
golfsticks over het voetbalveld.” 

Geniet van het leven
In 1990 deed Carlos voor de eerste 
keer mee aan de Soundmixshow. 
Hij zong op televisie het inmiddels 
populaire verzoeknummer ‘l O Sole 
Mio’. Een tweede Soundmixshow 
optreden volgde. Carlos: “Mijn broer 
Christ was trots op mij en vond dat 
ik verder moest gaan met zingen. Ik 
vond dat niet zo nodig. Zijn dood, 11 
jaar geleden, was voor mij echter de 
aanleiding om het toch te gaan doen, 
en zorgde voor inspiratie van verschil-
lende zelfgeschreven nummers. Zo 
heb ik mijn bekendste nummer ‘Jij’ 
geschreven voor mijn schoonzus; de 
vrouw van Christ. Maar ook het num-
mer ‘Als ik ga’; dit gaat over het feit 
dat je nu moet genieten, want mor-
gen kan het over zijn.”

Fans
Inmiddels heeft Carlos 6 CD’s uitge-
bracht. “Tot een landelijke doorbraak 
van mijn bekendste nummer ‘Jij’, is 
het helaas nog niet gekomen. Daar-
voor moet je de juiste persoon op de 
juiste plek tegenkomen. Toch zijn er 
genoeg fans. Dat blijkt wel uit het feit 
dat de CD-presentaties nog elke keer 
uitverkocht zijn geweest.” Handteke-
ningen uitdelen is volgens Carlos niet 
aan hem besteed. “Zelfs het feit dat 
mensen een CD van mij willen kopen, 
voelt nog steeds een beetje onwen-
nig. Een soort verlegenheid? Het 
liefste treed ik vroeg in de avond op, 
wanneer nog niet iedereen dronken 
is. Wanneer je dan het publiek mee-
krijgt, doe je het pas echt goed. Na 
het optreden blijf ik altijd hangen in 
het café om de mensen te entertai-
nen.” 

Zelfs in Gran Canaria kunnen Ne-
derlanders genieten van Carlos. Een 
paar keer per jaar gaan Carlos en El-
len naar Playa del Ingles op vakantie. 
Daar treedt hij op in het Heineken 
Café. “Af en toe bezoek ik zieke en 
terminale fans. Ook heb ik op ver-
schillende begrafenissen gezongen. Ik 
vind het belangrijk om me in te zetten 
voor lokale goede doelen”, vertelt de 
Lieshoutse zanger. 

Vermoeiend
“Het artiestenbestaan naast een full-
time baan is vermoeiend.” Hoe ge-
niet Carlos momenteel van het leven? 
“In mijn stoel zitten en lekker televisie 
kijken. En elke zaterdag rust ik uit in 
de ELI-kantine bij mijn broer”, besluit 
hij met een glimlach. 
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Locatie:  Rullen 13a, Gerwen 

Redacteur:  Louke Kreemers 

Gerwen – Rouw- en trouwwerken, bedrijfs-
stukken en aankleding van kerken: je kan 
het zo gek niet bedenken of Gera Huygens 
maakt het van bloemen. Met Beauté maakt 
ze voor allerlei gelegenheden bloemstuk-
ken. “Bloemen kunnen emoties versterken 
en zelfs veranderen.”

Gera Huygens, dat klinkt als een bekende 
naam. Waar kennen we jou van?
“Ik heb 28 jaar lang in de kroeg van Kareltje 
gewerkt. Hij is mijn oudste broer. Al heel 
jong stond ik achter de bar bij De Koekoek 
in Lieshout.”

Van de bar naar bloemen, dat is een behoor-
lijke verandering: hoe heb je die omslag zo 
gemaakt?
“Dat kwam niet opeens hoor, ik ben altijd al 
bezig geweest met groen, bloemen en het 
inrichten van mijn tuin. Toen ik twee kin-
deren kreeg, werd het werken in de bar las-
tig. Dan lag ik om half vier in bed en moest 
ik er weer vroeg voor de kinderen zijn. Ooit 
heb ik een hovenierscursus gedaan, om-
dat ik wilde leren hoe ik betonnen beelden 
mooi in mijn tuin kon plaatsen. Dat sprak me 
heel erg aan en toen ben ik verdergegaan 
met cursussen volgen. Eerst op het vlak van 
hovenier, maar al vrij snel ook de opleiding 
tot bloemist. Doordat het werken in de bar 
steeds lastiger te combineren werd, besloot 
ik te stoppen en me volledig op de bloemen 
te richten.”
 

Toen je jezelf eenmaal op de bloemen had 
gestort, ben je toen direct Beauté begonnen?
“Voor de opleiding en vervolgopleiding moest 
ik ervaring opdoen, dus ik heb ook bij bloemist-
en in de regio gewerkt. Zo’n vijf jaar geleden 
heb ik Beauté opgericht. Als mensen bij een 
bloemist een rouwwerk komen uitzoeken, 
krijgen ze een catalogus met bloemwerk 
op nummer in hun handen. Dan kunnen ze 
kiezen wat ze willen en dan sta je gedachteloos 
zo’n stukje te maken. Ik vind het juist fijn 
om een bloemstuk speciaal voor iemand te 
maken, helemaal naar zijn of haar wensen.”

Hoe gaat dat dan precies, het maken van een 
rouwwerk?
“Eerst ga ik bij de familie van de overledenen 
langs, dan praten we over die persoon. Er 
komen altijd  vragen voorbij als: ‘Had hij of 
zij een lievelingskleur?’ of ‘Wilde hij of zij een 
speciaal soort bloemen?’ Maar in zo’n gesprek 
kom je er ook achter of iemand meer een 
buitenmens was, of juist iemand die altijd voor 
anderen bezig was. Dat neem ik allemaal mee 
als ik het ontwerp bedenk en natuurlijk de 
wensen van de familie. Dan ga ik de bloemen 
bestellen en probeer dan een stuk te maken 
wat helemaal bij die persoon paste. De familie 
reageert daar soms heel emotioneel op, maar 
daardoor merk ik dat het enorm gewaardeerd 
wordt.”

Is het niet lastig om in zo’n periode bij 
mensen langs te gaan?
“Nee, eigenlijk niet. Mensen nodigen je uit in 
hun huis tijdens een heel moeilijke periode in 
hun leven. Je werkt met heel pure mensen, die 
vaak enorm dankbaar zijn voor wat ik maak. 
Daar haal ik echt voldoening uit. Het draagt 
bij aan het verwerkingsproces en het is heel 
waardevol dat je daar een klein onderdeel van 
uitmaakt.”

Maar het zijn niet alleen rouwwerken die je 
maakt toch?
“Nee, zeker niet! Ik maak ook bruids-
boeketten of bedrijfsstukken, zelfs de aan-
kleding van kerken kun je aan mij over-
laten. Er wordt tegenwoordig weer meer 
getrouwd, maar wel op een andere manier. 
Mensen hebben dan bijvoorbeeld een tent in 
de achtertuin. Als ze die gezellig eruit willen 
laten zien met bloemen kunnen ze mij bel-
len, of mijn site bezoeken.”

Wat maakt het werken met bloemen zo 
leuk?
“Iedereen wordt  blij van bloemen. Met 
bloemen kun je emoties versterken of soms 
zelfs veranderen. Bloemen geven sfeer en 
uitstraling aan een plek en met bloemen raak 
je mensen. Redenen genoeg denk ik zo!”

Nieuwsgierig naar Beauté Bloemensierkunst? 
Neem een kijkje op de website
www.beautebloemsierkunst.nl. 
Mail: beautevoorbloemen@hotmail.com. 
Tel: 06-81330264.

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

IN HET VOETLICHT...  BEAUTÉ BLOEMSIERKUNST 

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto 
staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een 

prijswinnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 41: rotonde Molenstraat/

Lieshoutseweg/Jansenstraat in Aarle-Rixtel

Weet jij waar deze foto van is? 

Lieshoutseweg/Jansenstraat in Aarle-RixtelLieshoutseweg/Jansenstraat in Aarle-Rixtel

Winnaar week 41: Els van Beek   
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MooiLaarbeekkrant
Bekendmaking boerenbruidspaar 
Raopersgat

Wie wordt Prins Luuk XLIII?

Jeugdcarnaval Raopersgat in gang gezet

Boerenpaar Teugelders bekend?

Jeugdbekendmaking bij de Teugelders

Lieshout – Het boerenbruidspaar van 
Raopersgat wordt onthuld tijdens het 
Prinsenbal van C.V. De Raopers op za-
terdag 15 november, omstreeks 22.00 
uur in Zaal de Koekoek te Lieshout. 

Het huwelijk in de onecht  wordt op 
maandag  16 februari in de grote zaal 
van het Raopershuis aan de Grotenhof  
voltrokken. Deze huwelijksceremonie  

is openbaar en voor iedereen gratis toe-
gankelijk. De volgende hints geven de 
commissie boerenbruiloft Raopersgat 
om te weten te komen welk trouwlus-
tig stel op de mooi versierde ‘erdkaar’ 
naar de trouwlocatie wordt gereden: 1. 
‘t zit in de familie, 2. Ze zuuken ’t ho-
gger op, 3. ‘t begon mi unnen bal, 4. 
Kris-kras dur Raopersgat, 5. Honkvaast 
mar ok wir nie.

Beek en Donk - De namen gaan in 
het rond. Zit de juiste naam ertussen 
of toch nog niet. Wie gaat de scepter 
zwaaien over Ganzendonck tijdens car-
naval 2015? De prinsencommissie van 
de Teugelders van Ganzendonck gaf al 
9 aanwijzingen. Waren deze te moei-
lijk, te makkelijk of gewoon te doen? 

De prinsencommissie doet er deze week 
nog eens twee bij: 10 Geboren leiders! 
En de 11e Kan zonder handschoen 
worden aangepakt. Stemmen kan nog 
steeds in de prinsenpoll op www.teugel-
ders.nl. Wie denkt dat de naam er niet 
bij staat kan deze doorgeven, zodat die 
naam er alsnog wordt bijgeplaatst.

Nu zijn er 11 aanwijzingen gegeven. 
Raden kan nog steeds, maar op 1 no-
vember om 23.11 uur weet iedereen 
pas 100% zeker wie Prins Luuk XLIII is. 
De bekendmaking vindt plaats bij Café/
Zaal van de Burgt vanaf 20.30 uur.

Lieshout - Het jeugdcarnaval in 
Lieshout draait al jaren als een 
goed gesmeerde machine. Elk  
jaar zijn er weer een heleboel kin-
deren uit groep 8 die zich opgeven 
om prins of prinses te worden. 
Natuurlijk zijn er ook genoeg die 
alleen in de raad willen en gezel-
lig mee op pad gaan. 

Zo ook dit jaar. Met maar liefst 
33 aanmeldingen beginnen de 
Raopers aan seizoen 2014 – 2015. 
Dus  benieuwd wie er in de nieu-
we jeugdraad plaatsneemt, kom 
dan op 15 november naar Café/
Zaal de Koekoek om deze gezel-
lige avond bij te wonen. En met 
zulke grote opkomst van de jeugd 
kunnen de ouderen ook niet ach-
terblijven. Ook daar zijn ze bezig 
om de puntjes op de ‘i’ te zetten. 
Misschien heb je links of rechts 
al wat activiteit gezien in en om 
Laarbeek, want de commissie van 

dit jaar gaat nou niet echt onge-
zien te werk. En om je nog wat op 
weg te helpen, deze week alweer 

de 3e hint: ‘Hij haalt zijn neus niet 
op voor boerenlucht’.

Beek en Donk - De boerencommissie 
van de Teugelders van Ganzendonck 
plaatste de afgelopen weken foto’s 
die aanwijzingen bevatten. Door deze 
aanwijzingen denken een aantal men-
sen zeker te weten wie er op carna-
valsdinsdag in de onecht worden ver-
bonden.

Om eventuele twijfels weg te nemen 
heeft de boerencommissie deze week 
wederom een cryptische foto als aan-
wijzing. In elke foto zitten meerdere 
aanwijzingen die betrekking hebben 
op het boerenpaar van 2015. Nog 
een week te gaan dan is het zover. 
Bij Café/Zaal van de Burgt wordt op 
1 november het boerenpaar 2015 

bekendgemaakt. Denk je het  te we-
ten, dan kan je reageren op dit bericht 
op www.teugelders.nl De boerencom-
missie is benieuwd of de gokkers op de 
goede pad zitten.

Jeugdcarnaval in Raopersgat

Beek en Donk - De kindercommissie 
van de Teugelders van Ganzendonck 
heeft niet stil gezeten. De afgelopen 
weken hebben zij alle voorbereidin-
gen getroffen voor de bekendmaking 
van Jeugdprins, -prinses en jeugd-
raad van elf.

Kinderen van de groepen 7 en 8  
hebben zich aan kunnen melden 
voor een prominente rol in dit gezel-
schap. Maar wie wordt nu Jeugdprins 
Luukske XXIV, Jeugdprinses of lid van 
de jeugdraad van elf? Op zondag 2 
november kunnen opa’s, oma’s, va-
ders, moeders, broertjes, zusjes en 

andere belangstellenden komen kij-
ken wie de hoofdrollen gaan vervul-
len. De jeugdbekendmaking vindt 
plaats, vanaf 14.00 uur, in Café/Zaal 
De Tapperij.

Laat je informeren, ook als doodgaan nog ver weg lijkt...  www.uitvaartbeursnoordbrabant.nl

VAN 11.00 TOT 16.00 UUR  |  TOEGANG GRATIS  |  GRATIS pARkEREN  |  ZALENCENTRUM DIENTJE  kERkSTRAAT 9, GEMERT

officiële opening om 11.00 uur door Burgemeester van Zomeren & new orleans funeral Band
Uitvaartbeurs Noord-Brabant is een onafhankelijke, laagdrempelige en informatieve beurs over afscheid nemen, rouwen en herinneren.

door de dag heen diverse demonstraties  |  muZikale optredens  |  BijZondere rouwvoertuigen   |  maar liefst 64 standhouders
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MooiLaarbeekkrant

U vraagt mij vaak of het gun-
stig is om van uw spaargeld uw 
hypotheek af te lossen. Dat is 
een vraag waar niet zo maar 
even een antwoord op te ge-
ven is.   

Dan moet ik eerst een heleboel 
van ú weten, zoals: hoe is de 
samenstelling van uw vermo-
gen? Hoeveel spaargeld heeft 
u? Betaalt u vermogens rende-
mentsheffing? Hoe hoog is uw 
inkomen? En heeft u nog wel 
belastingvoordeel van uw hy-
potheek? Hoe ziet uw (financi-
ele) toekomst er uit? Hoe is uw 
inkomen na pensioen? Maar 
ook hoe hoog is uw inkomen 
na overlijden van uw partner? 
Of wat gebeurt er wanneer 
opname in een verpleeghuis 
nodig is? Hoe wordt de AWBZ 
bijdrage dan berekend en wat 
houdt dat voor uw situatie in? 
En hoe kunt u ervoor zorgen 
dat die eigen bijdrage zo laag 
mogelijk blijft? Moet u al gaan 
schenken aan de kinderen? Of 
uw huis alvast aan hen overda-
gen, omdat u dit jaar nog die 
grote schenking mag doen?

Trouwens, uw huis overdragen 
is dat eigenlijk wel verstandig? 
Financieel misschien wel, maar 
praktisch gezien? U bent be-
reid om zo’n ingrijpende maat-
regel te nemen heb ik gemerkt. 
Van huis eigenaar gaat u naar 
huurder bij uw kind(eren), dat 
is niet niks. En als u het mij 
vraagt moet daar toch wel 
eerst heel goed over gesproken 
worden. En weet u wat? Vaak 
is dat helemaal niet nodig en 
kan er toch op de toekomstige 
erfbelasting worden bespaard, 
zonder zulke ingrijpende maat-
regelen te treffen waardoor u 
bij leven te veel inkomstenbe-
lasting betaalt en die ook nog 
eens mis kunnen gaan. 

Want daarom gaat het uitein-
delijk, om zo weinig mogelijk 
(erf)belasting te betalen toch? 
U moet er namelijk voor op-
passen dat u nu niet onnodige 
kosten maakt en te ingrijpende 
maatregelen neemt enkel om 
te besparen op die erfbelas-
ting. Terwijl dat met een goed 
testament ook kan. Maar dat is 
voor iedere situatie anders en 
dat zal voor uw eigen situatie 
op een rij moeten worden ge-
zet. Pas dan en ik kan het niet 
genoeg benadrukken, - echt 
pas dan - weet u wat u moet 
doen. Kortom er is maatwerk 
nodig en dat krijgt u niet na 
slechts één gesprek, zonder 
schriftelijke uitwerking met 
berekeningen. Want pas dan 
ziet u hoe een en ander voor 
ú uitpakt en waarom u iets wel 
of niet moet doen. Dat is mijn 
aanpak en zo zorgen we sa-
men voor later! 

Lieshout - Team Puur Groen van de 
Gezondheidsrace en de Dorpsraad 
Lieshout nodigen belangstellenden uit 
voor een leuke avond, waarop gela-
chen kan worden rondom een serieus 
thema. Op maandagavond 24 novem-
ber worden gezellige tafelgesprekken 
gevoerd. Onderwerp van gesprek is 
Buurthulp Lieshout. 

Over buurthulp, of elkaar helpen, 
wordt veel gesproken in de media. 
Bezuinigingen in de zorg, komt het al-
lemaal vanzelf wel goed of moet men 
zich zorgen maken? Willen de mensen 
er zelf iets mee doen? Hebben zij wel-
eens hulp nodig? Tijdens de tafelge-
sprekken wil Team Puur Groen en de 

Dorpsraad graag weten hoe de mensen 
van jong tot oud erover denken. Voor 
wie ervaring heeft met buurthulp, of dit 
niet heeft en dat wel wil, of er ideeën 
over heeft, kan dit laten horen op 24 
november. Samen ideeën uitwisselen 
met een hapje en een drankje, in een 
humoristische setting. 

Het Franciscushof biedt de accommo-
datie,  belangstellenden zijn welkom 
vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur begin-
nen de tafelgesprekken. De organisatie 
heeft wel graag dat u zich aanmeldt. 
Dat kan via teampuurgroen@gmail.com 
of via telefoonnummer 06-38775775. 
Ook als je niet in Lieshout woont, ben 
je van harte welkom. 

Aarle-Rixtel – Op het bordes van de 
Couwenbergh wordt op 15 november 
afscheid genomen van Prins Jan Willem 
den Uurste en Prinses Monique. Zij 
hebben het afgelopen jaar op enthou-
siaste wijze de carnavalskar getrokken.

Hoewel prins Jan Willem bij zijn afscheid 
op carnavalsdinsdag nog adviseerde om 
geen prins te worden, is de prinsen-
commissie er toch in geslaagd om een 
nieuwe prins te vinden. Helaas voor Jan 
Willem moet hij een stapje terug doen 
en is dus niet voor de tweede keer prins 
van Ganzegat. Na het afscheid van Prins 
Jan Willem kan kennis worden gemaakt 
met de nieuwe Prins van Ganzegat. 
Eerder werden de volgende hints gege-
ven: 1.Haiduugut, 2. Blauw is ok moi, 3. 
Dikkopke, 4. Vis in ’t watter. Daar wor-
den de volgende hints aan toegevoegd: 
5. Over de top, 6. Hai lust er wel pap 
van en 7. Fietske noddig.

Vanaf nu kan iedereen raden wie de 
nieuwe prins van Ganzegat gaat wor-
den. Denkt u het te weten? Vul dan 
snel de lijsten voor het prinsraden in bij 
Groente en Fruit vd Heuvel, snoepwin-
kel Jantje, kantine ASV’33, Grand Café 
Stout, bloemsierkunst Bloom, de Dreef, 
edelsmid Johan van Bakel of bij Tamoil 
tankcentre aan de Bosscheweg. Onder 
de winnaars worden 2 VIP arrangemen-
ten verloot voor 2 personen, dus voor 
elke Ganzekwekavond 1 arrangement 
voor 2 personen. Deelname kost slechts 
€1,00 per keer dat u meedoet.

Prinsenbal
Na de onthulling van de nieuwe prins 
is er een gezellig prinsenbal in café-zaal 
van Bracht. Data Ganzekwekavonden: 
Zaterdag 24 januari 2015: 
Seniorenmiddag. Zaterdag 24 januari 
2015: 1e Ganzekwekavond en zaterdag 
7 februari 2015: 2e Ganzekwekavond.

Mariahout – ‘Holland got Talent’ komt 
op 8 november naar Mariahout. Bij de 
talenten die daar optreden zit misschien 
wel de nieuwe Prins. Er gaan alweer 
diverse namen in het rond, maar of er 
de juiste bij zit, dat is de vraag. Op 8 
november om 11 over 11 wordt het pas 
echt bekend. 

Het wordt in ieder geval iemand die staat 
te springen om tevoorschijn te komen. 
Na de hint van vorige week: ‘Zijn roots 
liggen niet in Mariahout’, is het specule-
ren begonnen. Dus houdt deze avond vrij 

en kom naar het Buurthuis. Het beloofd 
een spectaculaire avond te worden. Voor 
diegene die nog wat hulp nodig hebben 
geeft de prinsencommissie nog een hele 
duidelijke 2e hint voor het prins raden in 
Mariahout: ‘Zandhazen houden niet van 
droogte’.

Wie denkt te weten wie de prins wordt, 
kan dit opschrijven en inleveren bij John 
Brugmans, Tuindersstraat 41, 5738BK, 
Mariahout. Onder de goede inzendingen 
wordt een levensmiddelenpakket verloot. 
Tot ziens op het Prinsenbal in Mariahout.

Lieshout – Een muziekprogramma ge-
combineerd met entertainment staat 
voor de 6e keer op het programma 
voor mensen met een beperking. Die 
Milka’s, Dè Vèlt op, Party Jockey Tim 
en drumband Leonardus laten geheel 
belangeloos het beste van zich zien en 
horen op zaterdag 25 oktober. De rit-
mische bewegingen worden verzorgd 
door Ellen Tappel van Lifestyle center 
Laarbeek. 

Op vele verzoek is het programma dit 
keer voorzien van karaoke. De presen-
tatie is in handen van Monika Slaets 
en Tim Frenken. De middag duurt van 
13.00 tot 17.00 uur. Alle mensen met 
een beperking uit de regio zijn welkom 

op deze middag en de entree is gra-
tis. De middag wordt gehouden in het 
Dorpshuis Lieshout. 

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

Beek en Donk – Er is grote belangstel-
ling voor de reünie van Kerssemakers. 
De teller is tot nu toe blijven steken 
op 120 aanmeldingen, maar is er nog 
plaats voor de laatste personen die 
zich nog niet aangemeld hebben.

Dus meld je alsnog aan. Dit is een 
mooie gelegenheid om elkaar na 40 
jaar weer eens te ontmoeten en herin-
neringen op te halen. De Reünie wordt 
gehouden in zaal De Tapperij aan de 
Kerkstraat 22 in Beek en Donk, op 
zondag 9 november vanaf 14.30 uur. 
Aanmelden kan bij: Lies Kluytmans, tel. 

0492-463245, Annemie Kandelaars, 
tel. 0492-361088, Hannie van Gend, 
tel. 0492-464900 of Nettie Barten, tel. 
06-24879750.

Lieshout – Het jeugdorkest en het 
opleidingsorkest van harmonie St. 
Caecilia nemen afscheid van dirigente 
Marianke Hobé. Vorige week woensdag 
dirigeerde Hobé de twee orkesten voor 
het laatst tijdens een afscheidsconcert.

Hobé stond sinds november 2012 voor 
de opleidingsorkesten van St. Caecilia.  
Marianke veroverde snel het vertrou-
wen van Lieshouts jongste muzikanten 
en leidde vol overtuiging veel leuke con-
certen.

Hobé start binnenkort als dirigent bij 
het opleidingsorkest van De Koninklijke 
harmonie Deurne. Ze wordt ook tweede 
dirigent van het harmonieorkest. 

Het dirigeerstokje van de Lieshoutse 
opleidingsorkesten wordt overgenomen 
door Jesse van Lankveld.

Gezellig tafelgesprek over 
Buurthulp Lieshout

Wie wordt prins van Ganzegat 2015?

‘Holland got Talent’ op 
Prinsenbal Mariahout

Muziek, dans en karaoke voor 
mensen met beperking

Reünie Kerssemakers na 40 jaar 

Afscheid dirigent jeugdorkesten 
St. Caecilia

Fabriek Kerssemakers 

Boerenpaar Teugelders bekend?

Marianke Hobé 
stopt als dirigente 
van het jeugdorkest

Beek en Donk – De volgende meezing-
avond van Liedertafel ’t Nachtpitje in 
Beek en Donk wordt gehouden op 
vrijdag 31 oktober.

Vanaf 21.00 uur kan iedereen weer 
gezellig meezingen met gezellige 
liedjes die iedereen wel bekend zijn. 

Zangbundels zijn hiervoor beschik-
baar. Iedereen is welkom in Café/Zaal 
de Tapperij aan de Kerkstraat in Beek 
en Donk.

Informatie over Liedertafel ’t 
Nachtpitje is te vinden op 
hetnachtpitje.weebly.com.

Meezingavond liedertafel ‘t Nachtpitje

Hoe betrouwbaar is de woningstichting Laarbeek?
Wethouder F. van Zeeland is enkele 
maanden geleden met de Woningstich-
ting Laarbeek overeengekomen dat de 
bomen aan De Klumper op het voorma-
lig basisschoolterrein niet gekapt zullen 
worden tot twee à drie weken voor de 
daadwerkelijke start van de bouwacti-
viteiten. De gemeente Laarbeek draagt 
de kosten voor die bomenkap.
Inmiddels heeft de woningstichting een 
nieuwe directeur die zich kennelijk met 
prestigieuze oogmerken als ‘doortas-
tend’ wil profileren: hij zet een streep 
door de gemaakte afspraken onder het 
mom, dat de grond dan niet ‘bouwrijp’ 
is. Gevolg: de bomen worden komende 
week gekapt en het is zeer waarschijn-

lijk dat omwonenden jarenlang tegen 
een braakliggende kale vlakte aankij-
ken. Overigens: wat voor nadeel heeft 
deze woonstichting aan de afspraken 
met wethouder Van Zeeland? Dit geeft 
te denken. Zeker voor de mensen die 
nu en in de toekomst woonruimte 
huren bij deze stichting, waarvan de 
directie dus niet betrouwbaar is en af-
spraken aan zijn laars lapt. Het is voor 
de gemeente Laarbeek een aanrader 
om andere woonpartners te zoeken 
en deze stichting zijn congé te geven. 
Voor een goed gemeentelijk beleid zijn 
betrouwbare partners nodig.

S.P. Boltjes (Lieshout)

LEZERSPODIUM

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

6 november sfeeravond 
van 18.00 tot 22.00 uur

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

Aarle-Rixtel – De in samenwerking 
met ViERBINDEN georganiseerde lie-
derentafel wordt op donderdagavond 
30 oktober gehouden in de ontmoe-
tingsruimte van ‘Zonnetij’ aan de 
Heindertweg 87 te Aarle-Rixtel.

Samen wordt er gezong onder be-
geleiding van ‘Sun Shine’, het eigen 

orkest, uit liederenbundels die voor 
iedereen aanwezig zijn. De avond be-
gint om 19.30 uur en iedereen is van 
harte welkom. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en de toegang is gratis. 
Het gaat weer een gezellige avond 
worden. Wie meer informatie wil, 
kan bellen naar 0492-534726 mailen: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.

Liederentafel in Zonnetij

Kinderopvang
     HET LIEVEHEERSBEESTJE

www.kinderopvanghetlieveheersbeestje.nl
Beukenlaan 51, Beek en Donk   0492-770474  

‘Kinderopvang in 
huiselijke sfeer’
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

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

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

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

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

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

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

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

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

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

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

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop
van onderstaande producten krijg je  t/m 29 oktober een extra kanskaart.

Alleen geldig bij Jumbo Laarbeek

Bavaria 
krat 24 stuks

Bertolli saus
2 zakken

Honig soepen
3 pakjes

Shoarma
bak 860 gram
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Henk Coppens

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan van Gerwen

Machteld Hoebergen

Sabine Smits

Jos Croijmans

Egbert Baks

Even voorstellen
Mijn naam is Henk Coppens, ik ben 59 jaar, ge-
trouwd,  vader van 2 zoons en heb 2 kleinkin-
deren. Nadat wij in 2010 gestopt zijn met ons 
transportbedrijf in Beek en Donk zijn we na een 
periode van 25 jaar teruggekeerd naar Lieshout, 
waar we in 2013 onze intrek hebben genomen 
in de nieuwe energiezuinige woningen aan de 
Hertog  Janstraat.  In mijn dagelijks leven ben ik 
werkzaam in wijkhuis-brede school de Fonkel  in
Helmond. Ik ben begonnen in 2011 als bestuurs-
lid voor de bewonersraad en heb in deze periode 
erg veel geleerd over het rijlen en zijlen van de 
Woningcorperatie WSL van Laarbeek. Op dit mo-
ment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding-
en van de fusie tussen WoCom  en onze eigen WSL 
wat veel tijd en energie kost maar wel erg boeiend 
is om te doen samen met de overige leden van de 
bewonersraad. Wanneer de fusie op 1 jan 2015 
een feit wordt zal er voor de bewoners van Laar-
beek een nieuwe verhuurder komen met de naam 
WoCom,  maar onze grootste taak zal zijn om te 
zorgen dat de gemaakte afspraken  voor ons alle-
maal geborgd zullen blijven en uiteindelijk zullen 
verbeteren. Al met al een  boeiende tijd met veel 
nieuwe ervaringen. Ik hoop dat ik nog een hele 
tijd mijn energie en tijd kan en mag blijven be-
steden aan deze boeiende functie.

Over ruim 2 maanden is het feit, de fusie tussen de Woningstichting Laar-
beek en de woningstichting WoCom, althans als de verantwoordelijke 
minister zijn goedkeuring geeft. Op dit moment zijn er geen redenen om 
aan te nemen dat deze geen goedkeuring verleent daar alle zienswijze en 
adviezen positief zijn.

In de door de bewonersraad Laarbeek afgegeven zienswijze zijn bindende 
afspraken gemaakt met de fusie coöperatie waarmee wij de belangen van 
huurders en woningzoekende van de woningstichting Laarbeek voldoende 
kunnen borgen.  Vanaf september zijn we de 2e fase van het fusie traject 
ingegaan waarin we de vastgelegde afspraken geeffectueerd gaan worden. 
Nog vóór de feitelijke fusiedatum moeten een aantal beleidszaken welke 
betrekking hebben op de huurders geharmoniseerd worden, hiervoor is 
een projectgroep opgericht welke bestaat uit gemandateerde afgevaar-
digden uit de 3 huurders belangen verenigingen en beleidsmedewerkers 
van de 2 woningcorporaties.  in dit traject hebben we als gezamenlijke 
huurders belangen verenigingen verregaande inspraak bedongen. Har-
monisatie van beleid zal worden gedaan op basis van consent tussen alle 
deelnemers aan de projectgroep. De gezamenlijke huurders belangen ve-
renigingen laten zich in deze projectgroep ondersteunen door de woon-
bond. 
Per feitelijke fusie datum zullen alle commissarissen raden van toezicht  
van de 2 woningstichtingen hun ontslag indienen en zal er één nieuwe 
raad van toezicht worden gevormd. Ook in dit proces is een belangrijke 
rol weggelegd voor de gezamenlijke huurders belangen verenigingen. Wij 
mogen conform de afspraken 2 commissarissen bindend voordragen. De 
komende weken zullen we hiervoor de selectie en sollicitatie procedure 
opstarten teneinde te komen tot 2 kandidaten waarin wij het vertrouw-
en hebben dat zij de belangen van huurders hoog in het vaandel hebben 
staan.

Een van de voorwaarden van de minister om tot goedkeuring over te gaan 
is dat er een meerwaarde moet zijn voor de huurders. Om dit juist en objec-
tief te kunnen meten en beoordelen hebben we in de zienswijze afspraken 
gemaakt over een nul meting. Hierbij moet je denken aan dienstverlening, 
service en bereikbaarheid. Hiervoor zal de komende maanden door een 
onafhankelijk bureau een onderzoek worden gedaan onder de huurders 
van de 2 woningstichtingen. Na 1 zal er door dit bureau een tussentijds 

onderzoek en na 2 jaar een eindonderzoek worden gedaan waaruit de 
meerwaarde zal moeten blijken. Tevens zal gedurende het eerste jaar na 
de fusie de huidige KWH systematiek doorlopen. Met de tussentijdse uit-
komsten van deze resultaten kunnen we indien noodzakelijk kritische vra-
gen stellen en de coöperatie wijzen op de gemaakte afspraken.
Met de gemaakte afspraken en wettelijke rechten zullen wij er voor waken 
dat er een duidelijk meetbare “meerwaarde” zal zijn voor de huurders en 
woningzoekende in Laarbeek.

Op dinsdag 25 november 2014 hebben we een extra achterban vergader-
ing belegd in het ontmoetingscentrum te Beek en Donk, de aanvang van 
deze vergadering is 19:30. Tijdens deze avond zullen we uitgebreid stil-
staan bij de fusie en mogelijke veranderingen als gevolg van de fusie. Ook 
zullen wij verslag doen van de activiteiten van de bewonersraad Laarbeek.  
Wij nodigen iedereen van harte uit te komen op 25 november 2014.

Mochten er na aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkin-
gen zijn neem dan contact met ons op.

Ter ondersteuning van de bewonersraad zijn we dringend op zoek 
naar een secretaris en/of notulist welke ons bestuur wil komen 
versterken. Voor meer informatie neem contact op met onze voor-
zitter Egbert Baks (voorzitter@bewonersraadlaarbeek.nl) .

Meerwaarde voor huurders Woningstichting Laarbeek.

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Omroep Kontakt gaat voor JaydenAanstormend talent bij Wim Beeren Jazz Society

Rectifi catie Seniorkoor Sint Joachim

Alzheimer Nederland zoekt collectanten

Laarbeek - Omroep Kontakt uit 
Laarbeek gaat zich op vrijdag 31 okto-
ber en zaterdag 1 november inzetten 
om geld in te zamelen voor de 6-ja-
rige Jayden Lücker uit Beek en Donk. 

De jongen heeft Neuroblastoom en 
heeft inmiddels zeven chemokuren in 
het Radboudziekenhuis in Nijmegen 
gehad. Zijn overlevingskansen zijn op 
dit moment 15-20%. Om zijn gene-
zingsproces helemaal optimaal te la-
ten verlopen zou hij een half jaar in 
Amerika verder behandeld moeten 
worden. Daarmee stijgen zijn levens-
kansen aanzienlijk met 20 tot 25%. 
Aangezien zijn ouders dan ook mee 
moeten, lopen de kosten hoog op. 
Het gaat om een bedrag van 100.000 
euro. De Stichting Geef om Jayden is al 
een heel eind op weg om dit bedrag bij 

elkaar te sprokkelen.  Omroep Kontakt 
gaat via de actie ‘Omroep Kontakt 
gaat voor Jayden’ proberen om haar 
steentje hieraan bij te dragen. In  een 
34 uur durende live-uitzending probe-
ren de vrijwilligers met uw hulp rich-
ting de ton te gaan. 

In het verleden heeft radio Kontakt 
meerdere acties gevoerd voor goede 
doelen. Denk maar aan ‘Licht voor 
Leo’ en de inzameling voor Roemenië 
die beide een groot succes waren.  Een 
belteam is deze twee dagen in actie 
maar ook uw gift via een verzoekplaat 
of op andere wijze is dan mogelijk. U 
bent van harte welkom om in de stu-
dio van Omroep Kontakt uw bijdrage 
in de daarvoor bestemde collectebus 
te doen of maak uw bijdrage over op 
NL09 RABO 018 167 42 97. Stem af 
op 106.8 in de ether of luister mee 
via www.kontaktfm.nl. Meer info is te 
vinden op www.geefomjayden.nl.

www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl

Aarle-Rixtel – Wim Beeren Jazz 
Society heeft op woensdag 29 ok-
tober weer eens zo’n dag dat er iets 
bijzonders staat te gebeuren.In zaal 
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel is de première van het optreden 
van 3 bijzondere Nederlandse musici 
welke gerekend mogen worden tot 
aanstormend talent, maar die tege-
lijkertijd al gevestigde namen zijn in 
binnen- en buitenland. 

De organisatie heeft het hier over 
‘de crème de la crème’ van de jonge 
Nederlandse jazzgarde: alleskun-
ner Joris Roelofs op basklarinet, sa-
men met de nieuwe gitaarsensatie en 
Edison winnaar Reinier Baas en de in-
middels meest gevraagde bassist in de 

scene; Clemens van der Feen. In een 
mix van de onbekendere standards en 
eigen repertoire voert improvisatie de 
boventoon, met verrassende en vooral 
spannende interacties. Kortom jazz in 
optima forma. Het is interessant om te 
zien dat jazzmuziek zich blijft ontwik-
kelen, al ruim 100 jaar lang. Het le-
vende bewijs wordt op 29 oktober ge-
leverd. Daar wilt u toch zeker bij zijn? 

De aanvang is 20.30 uur en de en-
tree bedraagt €8,00. Passe-partouts 
zijn nog steeds voordelig, en dus 
op deze avond nog verkrijgbaar 
voor het luttele bedrag van €60,00. 
Deze zijn ook te bestellen via 
info@wimbeerenjazzsociety.nl.

Joris Roelofs (basklarinet).

Fotograaf:  marcelbakker.com 

Beek en Donk – Per abuis stonden er 
in het stuk over de korendag van het 
Seniorenkoor ‘Sint Joachim’ enkele 
onjuistheden, onder andere dat de 
organisatie in handen was van REBO 
Noord-Brabant. Voor beide partijen is 
dit heel vervelend en daarom zet De 
MooiLaarbeekKrant dit graag recht. 

Het Seniorenkoor ‘Sint Joachim’ uit 
Beek en Donk organiseert al heel lang 
om de twee jaar een eigen Korenmiddag 
voor andere Seniorenkoren uit de om-
geving. Met steun van de Rabobank 
worden een zaal en piano gehuurd 
en de middag staat in het teken van 
muziek maken en naar elkaars muziek 

luisteren. Ook vorig jaar hield het koor 
een Korenmiddag, maar omdat het 
‘Sint Joachim’ koor dit jaar 45 jaar be-
staat besloten ze om twee keer op rij 
deze muzikale middag te organiseren 
om dit jubileumjaar een extra feestelijk 
tintje te geven.

Laarbeek - Alzheimer Nederland is 
volledig afhankelijk van particuliere 
giften. De organisatie zoekt om die 
reden nog dringend naar enthousiaste 
collectanten in heel Laarbeek voor de 
collecteweek van 3 tot en met 8 no-
vember.

Waarom collecteren?
Dag in dag uit worstelen honderd-
duizenden mensen in Nederland met 
de gevolgen van dementie. Als pati-
ent of als naaste. Door de vergrijzing 
neemt dit aantal de komende jaren 

snel toe. Eén op de vijf mensen wordt 
door de ziekte getroffen. Alzheimer 
is daarmee hard op weg de grootste 
en meest kostbare ziekte te worden in 
Nederland. 

Alzheimer is een ontluisterende ziekte, 
waarbij de patiënt geheugen, identi-
teit en emoties verliest.  Uiteindelijk 
vernietigt de ziekte het meest waar-
devolle dat een mens bezit: zichzelf. 
Wat begint met vergeetachtigheid 
leidt uiteindelijk tot totale ontred-
dering en tot de dood. Alzheimer is 

niet te stoppen. Nog niet. Meer on-
derzoek naar oorzaken en oplossin-
gen is noodzakelijk om Alzheimer 
te kunnen overwinnen. Daarvoor is 
veel geld nodig. Met een paar uur 
tijd kunnen geïnteresseerden zich als 
collectant inzetten tijdens de collec-
teweek van 3 tot en met 8 november 
2014. Aanmelden kan bij: Angeline 
van Ansem, tel. 06-25457847, mail  
angelinevanansem@onsbrabantnet.nl 
of via 
www.alzheimer-nederland.nl/collecte 
of tel. 033-3032661. 

GLAS IN LOOD ATELIER COOIJMANS
Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp

Reparatie

Brandschilderwerk

Glas in Lood in Isolatieglas
Schutsstraat 31 Lieshout - Tel. 0499 423621 

atelier.cooijmans@onsbrabantnet.nl   www.glasinloodateliercooijmans.nl
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Rente over 
je centen
Dus ook over het geld op je betaalrekening SNS Betalen tot 
€ 5.000. Heel normaal bij SNS maar niet vanzelfsprekend bij 
andere banken. Dat geld laat je toch niet liggen?

€ 50 ALS JE NU OVERSTAPT
Stap nu over met de overstapservice, laat je inkomen op 
je nieuwe rekening storten en krijg € 50. Regel het direct, 
de actie loopt tot en met 31 december 2014.  
Kijk voor meer informatie of de (actie)voorwaarden 
op snsbank.nl/betalen of kom langs in onze winkel.

Stap nu over 
en krijg 

€50

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492-593433       www.haarzaken.net

Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
Wij hebben ruim 7 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.

BIKINILIJN €20,-  |  BOVENLIP OF KIN €10,-  |  OKSELS €15,-
ONDERBENEN €50,-  |  RUG EN SCHOUDERS €100,-

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!

BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

Aarle-Rixtel – In de regio hebben diverse 
Scoutinggroepen, afgelopen weekend, 
meegedaan aan het JOTA JOTI week-
end. In dit weekend zoeken duizenden 
scouts over de hele wereld contact met 
elkaar, dit doen ze via een radiozender 
of het internet.
 
Ook scouting Aarle-Rixtel was actief in 
dit weekend, niet alleen met eigen le-
den maar ook met veel bezoekers van 
buitenaf. Zo was op de zaterdagmiddag 
een zéér druk bezocht activiteitencir-
cuit. Tijdens deze middag konden er op 
verschillende plaatsen codes verzameld 
worden. Deze codes konden worden ver-
zameld door te speuren of door een van 
de vele activiteiten te doen. Je kon onder 
andere een code verdienen bij de zend-
amateurs, zij communiceerden via de 
ether met scouts in Europa, waaruit een 
aantal zeer leuke gesprekken volgden. 

Als je nog niet genoeg gepraat had, kon 
je het gesprek voortzetten via een speci-
aal Scouting chatprogramma. Naast het 
communiceren met deze communicatie-
middelen kon er nog veel meer gedaan 
worden. Je kon in een donkere ruimte 
ongezien naar de overkant komen door 
laserdraden te ontwijken. In een vlieg-
tuigsimulator stappen en een spannen-
de vlucht maken door het Oostenrijkse 

Wenen. Spellen spelen op een reusachtig 
touchscreen of via handgebaren. Naast 
deze kleine opsomming waren er nog 
veel meer leuke activiteiten: bij scouting 
wordt je echt uitgedaagd!

Als je meer wilt weten over de Scouting, 
kom een keer langs op een van de 
groepsavonden, of bekijk meer informa-
tie en foto’s op Facebook.

The Shooters gaat ouderwets koken 

Laarbeek – Het team The Shooters, 
van de Gezondheidsrace Laarbeek, 
gaat op zaterdag 1 november samen 
met de groep 11- tot 14-jarigen van 
scouting Beek en Donk ouderwets 
koken bij Culinair Centrum Aarle-
Rixtel.                    

Eigenaresse Dorothé Saasen was zo 
enthousiast toen zij van de plannen 
hoorde dat zij haar kookstudio spe-
ciaal voor deze activiteit beschikbaar 
stelde. Samen met kok Jan van de 
Nieuwenhof heeft zij een menu sa-
mengesteld dat door de jeugd van 
de scouting en team The Shooters 
klaargemaakt zal worden. De ingredi-
enten die zij daarvoor nodig hebben, 
worden gesponsord door Van den 

Heuvel Groente en Fruit Aarle-Rixtel 
en Slagerij Brouwers Beek en Donk.

Wat ze precies gaan bereiden blijft nog 
een verrassing, want de jeugd heeft 
ouders en/of grootouders uitgenodigd 
om samen met hen van deze eigenge-
maakte maaltijd te komen genieten. 
Deze ouders/grootouders weten na-
tuurlijk ook veel beter of de maaltijd 
smaakt zoals het vroeger smaakte.  
Dat betekent wel dat er voor een grote 
groep mensen gekookt moet worden, 
maar met de hulp van Dorothé en Jan 
gaat team The Shooters er samen met 
de jeugd en begeleiders van de scou-
ting weer een geweldig evenement 
van maken. Ze hebben er dan ook al-
lemaal ontzettend veel zin in!

Dorothé Saasen van Culinair 
Centrum Aarle-Rixtel

Chatten en spelen tijden JOTA JOTI weekend scouting 

Herfstwandeling door ‘Vrienden voor vrienden’
Mariahout – ‘Vrienden voor vrienden’ 
hebben op zondag 19 oktober een 
avontuurlijke herfstwandeling gehou-
den vanuit de familie Eleveld. Deze 
wandeling was een groot succes. De 
weergoden waren het team goed ge-
zind, het was een mooie herfstdag 
met een geweldig goede opkomst. 

In totaal hebben 134 personen inge-
schreven, om 10.00 uur vertrokken de 
eerste wandelaars, nadat er eerst een 
lekker kopje koffie of thee met koek 
werd aangeboden door Jumbo distri-
butiecentrum Veghel. Om 13.00 uur 
liepen de laatste mensen aan, om te 
beginnen aan een wandeltocht van 
6 of 8 km. Op de eerste pauzeplaats 
was er voor iedereen wat te drinken en 
konden ze genieten van een lekker ap-
peltje geschonken door Streekwinkel 
Croy van de familie Biemans en door 
Bavaria. De tweede pauzeplaats was 
bij de Zorgboerderij waar een lekkere 

kop soep werd aange-
boden en gemaakt door 
Annie van Uden. 

Na afloop was er tegen een 
kleine vergoeding wat te 
eten of te drinken en kon 
een gokje gewaagd wor-
den naar de waarde van 
een levensmiddelenmand 
incl. inhoud, geschonken 
door Jumbo Laarbeek, diverse andere 
prijzen werden geschonken door Hevu 
uit Lieshout. De opbrengst van dit al-
les komt ook weer geheel ten gunste 
aan Alpe d’HuZes. Tiny van de Linden 
zorgde voor een gezellig muziekje en 
zo kon iedereen nog lekker napra-
ten over het geslaagde evenement. 
Kortom een geslaagde actie, die er 
wederom voor zorgt dat het team 
een stapje dichter bij de sponsorbij-
drage van €5.000,00 komt om Adrie 
Dekkers en Maarten de Louw mee te 

laten fietsen op 4 juni 2015 tijdens de 
Alpe d’HuZes. 

Actie 4 is ook al bekend: potgrond te 
koop €4,00 per zak of 3 zakken voor 
€10,00. Verkrijgbaar bij de familie Van 
Uden, Jekschotstraat 20 te Zijtaart of 
bij Jos Martens & Zn. B.V., Ginderdoor 
55 in Mariahout. Kijk ook eens op 
Facebook naar ‘vrienden voor vrien-
den’, hier kun je hen volgen en krijg je 
de laatste info te zien en te horen, of 
bij ‘opgeven is geen optie’.

Wandeltocht door 
‘Vrienden voor vrienden’
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Traditioneel, een week voorafgaand 
aan één der vakanties wordt er tij-
dens de gymtijd het altijd risicovolle 
Apekooi gespeeld. Het spel waarbij 
er geklommen en geklauterd wordt 
over, op, onder en boven door zo 
ongeveer alle toestellen die er in 
het materialenhok te vinden zijn. 
Verbonden via hoepels is ineens 
de groene gymvloer, voorzien van 
een wirwar aan gekleurde lijnen, 
verboden gebied. In kleuterter-
men: ‘Daar zwemmen krokodillen 
die je op kunnen eten, dus blijf op 
de stapstenen.’ Overigens is deze 
ingeklede opdracht niet altijd een 
succes: ‘Euhm, meester, krokodil-
len kunnen ook op het land, dus 
….’ Enfi n, alles begint met de zaal 
te bombarderen tot een soort van 
speeltuin. Alles, maar dan ook echt 
alles moet worden klaargezet. Dat 
gaat vrij goed totdat de trampoline 
en de dikke mat aan de beurt zijn om 
een plekje te krijgen. Overigens, tot 
die tijd is al menig kletsend dametje 
aan haar vestje getrokken met het 
vriendelijke doch dringende ver-
zoek ook een aandeel te hebben in 
de praktische voorbereidingen, wat 
tot gevolg heeft dat de aangespro-
ken jongedame van dienst één hele 
hoepeal neerlegt op de meest on-
handige plaats in de zaal: ‘Meester, 
moet ik ‘m hier neerleggen’ Nadat 
meester tot 10 x 100 heeft geteld, 
enkele apen van trampoline, dikke 
mat of wandrek heeft gehaald en 
een overdreven dankwoord heeft 
uitgesproken aan diegenen die wel 
daadwerkelijk in staat waren de 
materialen een keurige plaats in de 
zaal te geven, kunnen er eindelijk 
twee tikkers aangewezen worden. 
Wolven, leeuwen, beren, hyena’s, 
voor mijn part pinguïns, alhoewel 
dit in de hogere groepen wordt be-
jubeld met een puberaal ‘Ow nee 
he’, die jacht gaan maken op hun 
prooi. Dan kan het billen knijpen 
voor de meester beginnen. Jeugd 
met fl exibel kraakbeen in menig 
ledemaat sprint over smalle ban-
ken, wringt zich gehaast omhoog 
in een wandrek of mist op een haar 
na een spookrennende klasgenoot. 
Zuchten van verlichting klinken 
langs de kant en uiteindelijk mag er 
onpedagogisch doch verlossend op 
een fl uitje geblazen worden. Even 

op adem komen en inventariseren 
hoe de enkelgewrichten de eerste 
ronde hebben doorstaan. Felle kop-
pen kijken je aan, de gretigheid voor 
een nieuwe ronde is van de gezich-
ten af te lezen. Men vecht nog net 
niet om het tikkerslintje, maar het 
scheelt niet veel. Even wat tijd rek-
ken alvorens een nieuwe ronde te 
starten: ‘Karel, leg even die hoe-
pels wat rechter. Zo meteen doen 
we met het geheime voorwerp, 
jongens, dat wil zeggen, komt een 
tikker daarop mag iedereen weer 
meedoen’. Ook leuk, de hele apen-
kudde trekt dan direct de zaal in. Op 
weg naar hun eigen nest. Naarmate 
de rondes verlopen en goed afl o-
pen en de meester zijn zegeningen 
telt begint de eentonigheid van het 
spel zijn tol te eisen. Kasten worden 
bevolkt door a-sportieve meisjes en 
slungelachtige knullen klitten samen 
op het wandrek. De fanatiekelingen 
worden nog fanatieker en zwenge-
len hun turbo nog maar eens aan. 
Het kan dan ook niet uitblijven, er 
druppelen wat hinkende enkelbles-
sures en tranende hoofdbotsingen 
de kant uit van de tikslachtoffers. 
Sip daalt men op de bank neer: 
‘Ik doe niet meer mee. Pijn aan de 
knie.’ Na 8 rondes maakt meester 
de balans op: Tijd voor rehabilitatie 
en een goede slok water. ‘Jongens, 
dit was apekooi, laat maar lekker 
staan, de volgende groep maakt er 
zo meteen gebruik van. Omkleden.’ 

Mees
Joost

Stelletje apen
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COLUMN

Mark van Oosterhout
Aan de slag met de werkkostenregeling 
(WKR)
Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenre-
geling (hierna: WKR) verplicht ingevoerd. 
De WKR heeft verstrekkende gevolgen 
voor werkgevers die vergoedingen en ver-
strekkingen geven aan hun werknemers.  
Binnen de WKR mag u met ingang van 1 
januari 2015 1,2% van de fiscale loonsom 
(=vrije ruimte) besteden aan onbelaste 
vergoedingen en verstrekkingen aan uw 
werknemers. Daarnaast kunt u ook nog 
bepaalde zaken onbelast vergoeden of 
verstrekken. Deze worden gerichte vrij-
stellingen en nihil waarderingen genoemd 
en vallen niet in de vrije ruimte.

Voorbeeld: 
Stel fiscale loonsom € 200.000
Vrij ruimte is dan € 2.400 (1,2% x € 
200.000). Indien u meer vergoed en ver-
strekt, dan deze € 2.400 dan betaalt u als 
werkgever 80% eindheffing loonheffing 
over het meerdere ! U vergoed en ver-
strekt bijvoorbeeld € 5.000. U betaald dan 
80% van € 2.600 (€ 5.000 -/- € 2.400) = 
€ 2.080 eindheffing loonbelasting. Let wel 
dat deze eindheffing geheel voor rekening 
komt van de werkgever en dat deze niet 
verhaald kan worden op uw werknemers. 

De meest voorkomende personeelsver-
strekkingen die tot deze 80% eindheffing 
loonbelasting kunnen leiden zijn:
• Personeelsfeesten en personeelsuit-

jes niet op het bedrijf zelf.
• Etentjes met personeel
• Kerstpakketten
• Vergoeding van internet en vast tele-

foon thuis bij de werknemer
• Reiskostenvergoeding boven 19 eu-

rocent per kilometer

U als werkgever zult dus, nog in 2014, aan 
de slag moeten met de WKR om onaange-
name verrassingen in 2015 te voorkomen. 
Voorkom dat uw personeelsfeest 80% 
duurder uitvalt dan u vooraf had gedacht !

Wij willen u graag helpen met het bud-
getteren van uw personeelsverstrekkin-
gen in 2015 en het opstellen van een 
stappenplan om de WKR goed bij in te 
voeren. 

Op pad met IVN Laarbeek

Vogelwerkgroep De Ortolaan helpt uilen

Laarbeek - De komende weken is het 
IVN Laarbeek weer op allerlei fronten 
actief met leuke activiteiten voor jong en 
oud . Op zaterdag 25 oktober ‘De Nacht 
van de Nacht’. Hiervoor verzamelen zij 
om 19.00 uur bij het IVN-gebouw de 
Bimd aan de zijweg van de Beekseweg 
te Aarle-Rixtel. 

Er wordt dan stilgestaan bij de geluiden 
van de nacht, de geuren van de nacht, 
de lichtvervuiling, etc. Ook is er een korte 
stop met een verrassing. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis, en ook 
kinderen mogen meelopen. Na afloop 
is er voor iedereen in de Bimd nog een 
gezellig napraten met koffie, chocola-
demelk en een vuurtje, waarbij de kin-
deren marshmallows kunnen roosteren. 
Zaklampen zijn verboden op deze avond. 

Wandelen door landgoed Eyckenlust
Op zondag 26 oktober, is er van 10.00 
tot 12.00 uur een wandeling door het 
fascinerende oude landgoed Eyckenlust 
in Beek en Donk. Hier komen natuur 
en cultuur in een schitterende symbiose 
bijeen en bevinden zich niet alleen hele 
oude gebouwen, maar ook hele oude 
bomen en andere natuur. Hier heeft 
zich dit jaar de enige plek in Noord-
Brabant bevonden, waar de grote gele 

kwikstaart twee keer heeft gebroed. En 
bevindt zich de mooiste zwarte walnoot 
van heel Nederland. Vertrek is vanaf de 
parkeerplaats bij het Chinees-Japans res-
taurant het Paradijs aan de Brugstraat/
Gemertseweg te Beek en Donk.

Landelijke natuurwerkdag
De derde IVN-happening van de ko-
mende tijd vindt plaats op zaterdag 1 
november. Dan is het weer de landelijke 
natuurwerkdag, waarbij het landschap 
een opknapbeurt krijgt van vele vrijwil-
ligers. Ook IVN Laarbeek doet hieraan 
mee en ditmaal gaan ze in de Biezen in 
Aarle-Rixtel knotwilgen knotten. IVN en 
deelnemers gaan in de buitenlucht lek-
ker genieten van de natuur en gezellig 
met andere mensen nuttig bezig zijn. Er 
is voor jong en oud wat te doen, zagen, 
takken op rillen leggen, nieuwe knotbo-
men planten etc. Voor een kleine lunch 
en koffie en thee wordt gezorgd. Er wordt 
gewerkt van 9.00 tot 16.00 uur, maar een 
dagdeel komen kan ook. Locatie: Schuin 
tegenover Ecotourist-farm de Biezen, de 
Biezen 4a in Aarle-Rixtel,  is een zand-
pad, daar staan vlaggen en dergelijke 
die je verder de weg wijzen. Wel vraagt 
het IVN om aan te melden via www.na-
tuurwerkdag.nl. Deze activiteit is ook ge-
schikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

De Boomklever, een van de mooie vogels die nog 
volop te zien zijn in Laarbeek in deze tijd van het jaar. Fotograaf: Leo van den Heuvel

Laarbeek - Vrijwilligers van vogelwerk-
groep de Ortolaan van IVN Laarbeek 
hebben de afgelopen jaren een groot 
aantal nestkasten geplaatst om de ach-
teruitgang van de kerkuil en steenuil te 
stoppen. Dankzij de medewerking van 
vele particulieren is het gelukt om op 
meer dan 60 locaties in Laarbeek nest-
kasten te plaatsen. Hierin zijn dit jaar 
ongeveer 50  steenuiltjes en 15 kerkuil-
tjes geboren.  

Achteruitgang
De sterke achteruitgang van de steenuil 
en kerkuil in de vorige eeuw, vooral de 
jaren ’60 en ‘70, kan grotendeels wor-
den toegeschreven aan het verdwijnen 
van geschikte nestplaatsen en voedsel.  
Er zijn ingrijpende veranderingen in het 
agrarische cultuurlandschap geweest. 
Grootschalige ruilverkavelingen, inten-
sivering van het grondgebruik, veran-
derde gewaskeuze, het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, het afbreken van 
(graan)schuren en het ontoegankelijk 
maken van gebouwen  hebben een ne-
gatieve invloed gehad op de voedselsi-
tuatie en de nestgelegenheid.

Steenuil
De steenuil is de kleinste uil in Nederland, 
die ook wel eens overdag te zien is.  
Muizen, kevers, regenwormen en soms 
ook vogeltjes zijn de  belangrijkste 

voedselbron. De steenuil  heeft een ster-
ke voorkeur voor een kleinschalig land-
schap, waar schapen, runderen, paarden 
en kippen nog buiten lopen. 

Kerkuil
De kerkuil is een prachtige uil, die al-
leen ’s nachts actief is.  Hij eet bijna 
uitsluitend muizen zoals  veldmuizen, 
woelmuizen en spitsmuizen. Deze  uil 
broedt veelal in kerken, schuren en an-
dere gebouwen. Omstreeks 1980 waren 
er nog maar een 100 paar over.  Door 
beschermingsmaatregelen (plaatsen van 
nestkasten) varieert het aantal momen-
teel  tussen 1500 en 2500 broedparen. 
Door voedselgebrek sterven in strenge 
winters heel wat kerkuilen.  

Voedselbron
Een belangrijke voedselbron voor de 
meeste uilen zijn muizen. Per seizoen 
varieert de muizenpopulatie sterk. Dit 
jaar zijn er betrekkelijk veel muizen, die 

veelal  leven in houtwallen en kruiden-
rijke wegbermen. Uilen jagen daarom 
vaak  boven wegbermen. Het intensieve 
verkeer veroorzaakt  helaas veel ver-
keersslachtoffers. In de  huidige land- en 
tuinbouwgebieden leven nog maar wei-
nig muizen. Met financiële regelingen 
wordt geprobeerd te bereiken, dat agra-
riërs bloemrijke akkerranden inzaaien.  
Dit zijn belangrijke voedselgebieden 
voor muizen, maar ook voor bijen, vlin-
ders en andere diersoorten.

Graag  wil het IVN alle bezitters (gastge-
vers) van nestkasten bedanken voor hun 
medewerking.  Met jullie hulp en die 
van de  vrijwilligers kunnen ze er voor 
zorgen, dat ze de steenuil en kerkuil een 
betere toekomst bieden. Eventuele vra-
gen over dit onderwerp kunnen gemaild 
worden naar uilenlaarbeek@hotmail.
com van  vogelwerkgroep de Ortolaan 
van IVN Laarbeek. 

De steenuil
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Full HD beeld met Dahua 
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Laag Strijp 20, Aarle Rixtel   06-46773186
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Winst en verlies in het bekertoernooi Babyboom, ‘Het Laat De Pastoor Koud’

Kienen en loterij in Boerdonk

De Canon van Veghel

Recordaantal bezoekers voor TrekkerTrek Boerdonk

Prins Joan eregast in tourcaravaan Dian Biemans heeft acteerrol in 
Zoete Wraak 

Boerdonk - RKSV Boerdonk had nog 
twee teams in de bekercompetitie, 
Vrouwen 1 en Boerdonk 2. Het wa-
ren de vrouwen van Rhode, die een 
maatje te groot waren, waardoor de 
Boerdonkse meiden met 1-4 verloren. 
Deze tegenstander hebben ze ook in de 
competitie tegen, waar ze nog alles ge-
wonnen hebben. 

“We hebben verdiend verloren, maar de 
volgende wedstrijd zullen we iets min-
der ontzag hebben voor deze dames. 

Het is een goed team, maar Boerdonk 
kan beter dan wat ze vandaag heb-
ben laten zien”, vertelde trainer Theo 
Opheij. Over enkele weken treffen de 
teams elkaar weer, en dan kunnen ze 
zien wat ze er van geleerd hebben. 

Boerdonk 2 kreeg Rood-Wit’62 5 op 
bezoek, en hadden een lastige middag 
al zou je dat gezien de uitslag niet zeg-
gen (5-2). Het werd simpel 2-0 voor 
Boerdonk en zonder dat Rood-Wit’62 
echt gevaarlijk was in de eerste helft, 

werd op slag van 
rust toch de aanslui-
tingstreffer gemaakt, 
2-1. De mannen 
uit Helmond kwamen heel anders de 
kleedlokalen uit, en gingen er vol voor. 
Een terechte penalty zorgde voor 2-2. 
De Helmonders maakten de fout om 
niet door te drukken en lieten Boerdonk 
weer terug in de wedstrijd komen. Door 
een betere conditie konden zij alsnog 
simpel naar 5-2 uitlopen. Op naar de 
volgende ronde.

Boerdonk - Het werd tijd, maar einde-
lijk is het dan zover! Een babyboom in 
Boerdonk! Ook onder de leden van Ger 
Gespeuld wordt er weer zijn best voort-
geplant. Was het vorig jaar ‘slechts’ 
één exemplaar, aankomend seizoen 
breidt de spelersgroep zich opnieuw 
uit. Met niet één, niet twee, maar wel 
drie kleine kindekens! En ook aan (aan-
staande) opa’s en oma’s geen gebrek. 

Een stel is echter wat traditioneler 
aangelegd en heeft zich gemeld bij de 
Mijnheer Pastoor. Deze heeft de laatste 
tijd nogal wat sores aan zijn hoofd, dus 
de vraag is of het ja-woord wel tijdig 
gegeven kan gaan worden. Nu zult u 
vast denken: ‘Is dat nog nodig in deze 

tegenwoordige tijd? Iedereen is toch 
wel wat soepeler geworden ten aan-
zien van deze kwesties?’ Het antwoord 
daarop is een volmondig ja. Maar zoals 
u ook zult begrijpen, wordt  het na-
tuurlijk wel allemaal wat smeuïger als 
de menigte met zijn allen de druk wat 
opvoeren en de aanstaande ouderparen 
te verstaan geven dat het wel degelijk 
meerwaarde heeft om een boterbriefje 
te halen. Al was het maar om het feest!
 
Wilt u weten hoe het af gaat lopen? 
Schrijf dan op uw kalender dat u kaart-
jes bestelt voor het nieuwe toneelstuk 
van Ger Gespeuld: Het Laat De Pastoor 
Koud! Dit kan vanaf 15 november bij 
Peter en Arna Vogels, tel. 0492-366516. 

Boerdonk – Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang houdt op zondag 26 
oktober haar jaarlijkse kienavond. Net 
zoals andere jaren, zijn ook dit jaar weer 
vele mooie prijzen te winnen. Gaat u 
met één van de prijzen naar huis?

Op deze avond vindt ook de trekking 
plaats van de loterij, met onder andere 
een hoofdprijs ter waarde van maar 

liefst €100,00. De opbrengst van deze 
loterij komt ten gunste van de intocht 
van Sinterklaas. De loten zijn dit jaar ge-
sponsord door Albert Heijn Kanters uit 
Erp. De kienavond en de trekking van de 
loterij vinden plaats in gemeenschaps-
huis D’n Hazenpot in Boerdonk. De zaal 
gaat open om 19.15 uur, de eerste kien-
ronde start om 20.00 uur. De organisatie 
hoopt u te mogen begroeten.

Boerdonk/Veghel/Erp - De Canon van 
Veghel vertelt in 39 vensters ‘het ver-
haal van Veghel en Erp’. Een geschie-
denis die in 800 voor Chr. begint bij 
de grafheuvels in de Boerdonkse kam-
pen tot aan de aanleg van de A50. De 
Corneliuskapel van Boerdonk, een bij-
zonder stukje geschiedenis, heeft een 
eigen venster gekregen in het verhaal. 

Opvallend bij de presentatie 
was de aandacht voor de aloude 

samenwerking tussen Veghel en Erp, 
de herindeling van de twee gemeen-
ten in 1994 en -niet te vergeten- de  
toekomst van de gemeente Veghel: de 
fusie met Schijndel en Sint-Oedenrode. 
De fusie doet het besef van de eigen 
identiteit groeien. Als Meierijdorpen 
delen Veghel en Erp hun geschiedenis 
met Schijndel en Sint-Oedenrode. Wie 
de Canon van Veghel bekijkt, kan niet 
om de twee buurdorpen heen.

Boerdonk - Met 5100 bezoekers heeft 
TrekkerTrek Boerdonk een recordaan-
tal bezoekers gehaald dit jaar. Door de 
gebeurtenissen in Haaksbergen stond 
dit evenement in de schijnwerpers. 
Er is vooraf aandacht geweest van 
verschillende regionale media, en op 
zondag heeft ‘Hart van Nederland’ op-
names gemaakt.

Op zaterdag was het prachtig weer en 
hadden ze een groot deelnemersveld. 
Na een mooie wedstrijd werd de dag 
gezellig afgesloten in de tent, samen 

met ‘30 Euro Live’ tijdens Boerdonk 
Barst Los. Op zondag hadden niet al-
leen enkele deelnemers opstartpro-
blemen, ook het weer was van slag. 
Gelukkig klaarde het na de middag op 
zodat iedereen een poging heeft kun-
nen wagen. Na een fantastische truck-
finale kon iedereen genieten van een 
optreden van de Rendak Boys. 

De organisatie bedankt alle sponsoren 
en vrijwilligers, zonder wie ze dit nooit 
hadden kunnen organiseren en realise-
ren! 

Boerdonk - Zondag was weer de jaar-
lijkse VIP-rit met dit jaar als eregast 
Prins Joan den 1e. Rosina mocht ook 
mee, maar dan moest ze wel bij ie-
mand op de stang. Om onbegrijpe-
lijke redenen zag ze daar vanaf, zodat 
alleen Prins Joan meegenomen werd. 
De ervaren tourcaravaanchauffeur 
Piet ontfermde zich over hem en dan 
weten ze dat het wel goed zit. 

Een grote trog met eten voor Joan 
werd ook ingeladen en een fiets voor 
de laatste km’s. Hierna vertrok het ge-
zelschap voor en ritje van ca. 80 km 
richting Velp. De wind was gunstig en 
men kon dan ook goed doorrijden en 
voor ze het goed en wel wisten waren 
ze al bij het monumentale kerkje van 
Velp alwaar gepauzeerd werd. Joan 
kwam ook uit de auto en wat bleek: de 
trog met voer was al bijna leeg. Waar 
je mee omgaat, daar ga je op lijken, is 

een bekend gezegde en de organisatie 
denkt dat ze de klep niet goed genoeg 
dicht hadden gedaan zodat Joan bij 
het eten kon komen. Nu had Theo wel 
heel veel eten in de trog gedaan dus 
Joan had niet alles kunnen en willen 
opeten zodat er voor de rest van het 
gezelschap ook nog wat te eten viel. 
Na de pauze reed men met de wind 
zwaar tegen richting Ravenstein en 
toen Volkel. Daar mocht de prins ook 
zijn stalen ros bestijgen en kon hij de 
laatste 15 km meefietsen. Het tempo 
werd enigszins aangepast naar dik on-
der de 30 aangezien het postuur van 
Joan erg lijkt op een renner die vroeger 
meefietste en die ook liever dik onder 
dan dik boven de 30 fietste. Aldus 
fietsten ze rustig huiswaarts tot ze op 
de Coxsebaan zaten. Daar konden de 
renners het toch niet laten even te 
gaan sprinten en hoewel Joan zijn best 
mee sprintte werd de afstand tussen 

hem en de sprintende meute ras gro-
ter. Ieder zijn vak werd er gezegd. Ze 
zijn allang blij dat Joan hen niet uit-
daagde voor een potje judo. Terwijl 
Joan naar huis ging om de varkens te 
voeren werd door een afvaardiging in 
Leekzicht de tocht onder het genot 
van een lekker pilsje nog eens over ge-
daan. Verschil moet er zijn, nietwaar.

Boerdonk - Het Boerdonkse model 
had al internationale bekendheid 
met allerlei modellenwerk, maar 
vanaf vrijdag is Dian Biemans op de 
Nederlandse televisie te zien als ac-
trice.   

Ze zal te zien zijn als een van de vaste 
acteurs in Zoete Wraak op SBS 6.  Dat  
is een candidprogramma, een soort 
boobytrap/bananasplit, maar dan 
nog veel spannender. Je kunt iemand 
opgeven die je voor de gek wilt hou-
den omdat hij dat bijvoorbeeld ook 
bij anderen doet. Iemand terugpak-
ken dus. Gordon is vorige week al aan 
de beurt geweest en toen zat Gerard 
Joling in het complot. Het is niet de 
eerste keer dat ze op tv verschijnt. Zo 
deed ze al diverse commercials, heeft 
ze kleine rolletjes gehad in TV series, 
zoals Flikken Maastricht en Bluf, en is 

ze assistente geweest van o.a. Carlo 
Boszhart en Gert Jacobs bij een aantal 
programma’s voor RTL. Maar nu dus 
een echte acteerrol in een nieuw pro-
gramma.

TrekkerTrek Boerdonk was een succes

Prins Joan was eregast 
bij de jaarlijkse VIP-rit

De Boerdonkse Dian is vanaf 
vrijdag te zien als actrice

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling
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MooiLaarbeekkrant
handboogschieten

zaalvoetbal FC Geerts op 
dreef

Beek en Donk - FC Geerts Autobedrijf 
kent een prima seizoensstart en onder-
streepte dat middels een overtuigende 
1-6 winst op het doorgaans lastig te 
kloppen FC Avondrood. 

Geerts pakte al snel een voorsprong en 
liep al snel uit naar een veilige voor-
sprong die het ook niet meer los liet. De 
volle winst brengt FC Geerts in de buurt 
van de toppers van de B-klasse waar 
het met de ervaring die de ploeg heeft 
zeker deel van uit kan maken. Voor FC 
Avondrood is een plek in de onderste re-
gionen min of meer verwacht.

Traxx superieur
Traxx Party en Kartcentrum heeft de 
weg naar boven ook weer gevonden 
en haalde flink uit tegen Aben & Slag 
Advocaten dat gewoon onder de voet 
werd gelopen. Traxx kende geen pardon 
en liet vanaf het begin de doelpunten-
machine op volle toeren draaien. De tel-
ler stopte pas bij een eclatante 12-0, en 
de ploeg gunde de tegenstander zelfs 
niet een eretreffer. Voor Traxx dus een 
avond om aan het doelsaldo te werken 
waar het voor Aben & Slag niet bevor-
derlijk zal zijn voor het zelfvertrouwen.

Puur Baden hongerig
In navolging van Traxx denderde ook 
Puur Baden over tegenstander Den 
Hurk Vastgoedmanagement (DHVM) 
heen. Als een hongerige leeuw stortte 
de ploeg zich op de opponent en liet 36 
minuten lang niet meer los. De wedstrijd 
die nooit een wedstrijd was, eindigde, 
en dat zegt alles, in een 13-1 uitslag 
voor de ‘leeuwen’.

Euforie bij Meulensteen/van Lieshout
In de A-klasse viel alweer een verras-
sende en knappe winst te noteren van 
Meulensteen/van Lieshout tegen Vesters 
Hoveniers. Waar op voorhand werd 

verwacht dat Meulensteen een moeilijk 
seizoen tegemoet zou gaan, staat de 
ploeg gewoon op een keurige 6e plek 
met 6 punten. Voor Vesters eindigde de 
wedstrijd in een anti climax daar een late 
1-0 voorsprong in de laatste 5 minuten 
werd omgebogen in een 1-2 nederlaag. 
De euforie bij Meulensteen was uiter-
aard groot, nu de underdog wederom 
een onverwachte winst wist binnen te 
halen.
 
Nipte overwinning Sevenmiles.nl/Café 
Zaal van de Burgt
Ook Sevenmiles.nl/Café Zaal van de 
Burgt kent een prima seizoensstart en 
bewees dat door ook Rijwielhandel van 
de Berg aan de zegekar te binden. In een 
spannend duel  werd deze wedstrijd in 
kort tijdsbestek beslist . Twee snelle goals 
van Sevenmiles.nl luidde de winst wel in, 
maar van de Berg scoorde direct alweer 
de aansluitingstreffer. Beide ploegen 
kwamen niet meer tot scoren waardoor 
de 2-1 overwinning van Sevenmiles.
nl alweer tot 3 punten leidden, en een 
voorlopige tweede plek op de ranglijst 
als beloning.

Thuis wacht nog op eerste punten
Café Thuis moest het opnemen tegen 
D3 Architecten/Café Zaal van de Burgt 
dat op papier sterker wordt geacht. D3 
kon in het eerste kwartier een duidelijk 
verschil maken waardoor het voor Thuis 
al moeilijk werd om nog een goed resul-
taat te behalen. Aan inzet geen gebrek 
bij Café Thuis, maar in deze wedstrijd 
bleek dat de kwaliteiten van D3 gewoon 
iets beter zijn. Dit werd dan ook uitge-
drukt in de uitslag: 1-7, maar Thuis krijgt 
nog voldoende kansen om de eerste 
punten van dit seizoen binnen te slepen.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl. 

Recordscore voor Krijgsman Soranus

13e Wedstrijd van Ganzenwinkeltoernooi

Lieshout – Voor het eerst dit seizoen 
hadden alle schutters een uitwed-
strijd. De derde indoorwedstrijd vond 
zondag plaats. Het eerste team toog 
af naar Mierlo-Hout.

Met een recordscore van 792 punten 
behaalden zij –tot nu toe- de meeste 
punten van alle in de klasse A uitko-
mende teams. Het tweede team, dat 

bij het Helmondse Recht door Zee 
moest schieten, deed het iets minder 
en had een totaal van 639 punten. De 
jeugd trok naar Deurne, waar zij op 
de accommodatie van Vredelust hun 
wedstrijd schoten. Er waren daar per-
soonlijke records voor Jim Daniëls en 
Jeffrey van der Post met respectievelijk 
200 en 110 punten.

Uitslagen
Ad Endevoets 268, Rik van der 
Westerlo 263, Willem Bekx 261, Arjan  
van den Heuvel 227, Maarten van den 
Elsen 227, Stephan Wijffelaars 226, 
Theo van de Laar 216, Jim Daniëls 
200, Dion Thielen 188, Nelly van de 
Laar 185, Ziggy Daniëls 136, Jeffrey 
van der Post 110 en Alex van de Ven 
85.

Aarle-Rixtel – Voor de 13e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi, 
was HBV Prins Bernhard uit Mierlo de 
tegenstander van HBS de Eendracht. 
Zij waren met 12 schutters aanwezig 
op de doel in Aarle-Rixtel. 

Vooraf gaven de schutters van HBV 
Prins Bernhard aan 2221 punten te 
gaan schieten. Het werden er 2194 
dus een score van –27. Geen slecht 
resultaat, maar niet voldoende voor 

de eerste plaatsen. Hoogste schutter 
van de avond werd Toon van Hoof 
van de Eendracht met 221 punten. Bij 
Prins Bernhard werd Henk van Beek 
met 215 punten de hoogste schutter.
 
Resultaten schutters de Eendracht
1. Toon van Hoof 221, 2. Frank 
Schepers 213, 3. Arno Donkers 193, 
4. Geert van Ganzenwinkel 
190, 5. Jan van Rooy 179, 6. 
Martien van de Graef 177, 7. Gerrie 

van Hoof 158 (hs) en 8. Harrie Moors 
58 (hs).

Op donderdag 23 oktober neemt de 
Eendracht deel aan het toernooi bij 
HBV Strijd in Vrede in Beek en Donk, 
aanvang 20.00 uur. De 14e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi 
wordt op zaterdag 1 november ver-
schoten. Tegenstander is dan HBV 
Oude Roem Handhaven uit Someren, 
aanvang 17.00 uur.

Het talent van deze week, Dirk Schrama, kan zijn bon tot 
donderdag 30 oktober ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Dirk schrama
Obstacle running
Dirk schrama
Obstacle running

Dirk Schrama uit Lieshout neemt komende 
week deel aan het Wereldkampioenschap 

Obstacle running. 

tennis

Lieshout - Tennisvereniging De Raam 
uit Lieshout kan terugblikken op een 
uitermate geslaagd open toernooi, 
gesponsord door Jumbo van den 
Bogaard Lieshout-Mariahout. In de 
diverse categorieën, werden van 9 
tot en met 19 oktober, leuke en span-
nende wedstrijden gespeeld.

De weergoden waren in het begin van 
de week de vereniging niet zo goed 
gezind. Er werden in het voorweek-
end dan ook enkele wedstrijden in 
de regen gespeeld. Maar naarmate 
de week vorderde, en de scheidende 
toernooileider de welbekende ‘worst 
aan de Clarisse’ had geofferd, werd 
het weer steeds beter en de tempera-
tuur steeds hoger. In het finaleweek-
end werden zelfs zomerse temperatu-
ren gehaald van 22 en 23 graden, en 
dat voor een herfsttoernooi.

Voor het eerst werd er op 8 banen 
gespeeld in plaats van 7, omdat de 
eerste week van september de nieuwe 
baan 9 in gebruik werd genomen en 
daarnaast alle banen van een nieuwe 
toplaag zijn voorzien. In totaal zijn er 
341 wedstrijden gespeeld tijdens het 
toernooi onder 435 deelnemers in 20 
categorieën, zowel dames- heren- en 
mixdubbel. Alles onder de bezielende 
leiding van Toernooidirecteur Riny de 
Groot en bondsgedelegeerde Jan van 
de Venne.  Riny de Groot zal het ko-
mende seizoen worden opgevolgd 
door Henk van Duijnhoven, die de ko-
mende drie jaren de opentoernooien 

van Bavaria en Jumbo onder zijn hoe-
de neemt. Uiteraard samen met de 
toernooicommissie.

Graag wil de organisatie alle deelne-
mers danken voor de deelname en 
voor de coulance tijdens het eventueel 
verzetten van wedstrijden. Een speci-
aal woord van dank aan de hoofd-
sponsor van dit evenement Jeanne en 
Albert van den Bogaard.

Alle nummers één van het toernooi in 
de verschillende categorieën: 
GD8: Jos Vermeulen/Renate 
Vermeulen-Akkers; DD8 Ine van der 
Linden/Jolanda Vermeulen; HD8 Rick 
Janson/Carel Lammers; GD7 35+ 
Sander Roffelsen/Helga Remmen-
Lamers; DD7 35+ Jeanne van den 

Bogaard/Dorry de Groot; HD7 
35+ Toon Hagelaar/Bert Kuijpers; 
GD7 Marcel Sterken/Monique van 
Duijnhoven; DD7 Anna van de 
Steen/Lisanne de Wit; HD7 Bas van 
Moosdijk/John van Moosdijk; GD6 
35+ Frank Slaat/Andrea Ahout; DD6 
35+ Manon de Clonie Maclennam/
Thera van Loo-van Rooij; HD6 35+ 
Toon de Koning/Harold Schippers; 
GD6 Walter Biemans/Maaike van 
de Elsen; DD6 Maartje Boonen-
Cornelissen/Josien Klein-Overmeen; 
HD6 Ramon van Erp/Roy Linders; 
GD5 Bas de Wild/Anke Kepser; DD5 
Danielle Geubels/Ingrid Kersten-
Kruysen; HD5 Giel van de Heuvel/
Koen Janssen; DD3 Silvia van de 
Linden/Joyce Vervoort; HD3 Dick 
Rooiendijk/Bowen Straatman.

Open Jumbo tennistoernooi 
TV De Raam groot succes

Het Open Jumbo tennistoernooi in volle gang

OPEN DAGEN 
zaterdag 25 en zondag 26 oktober

van 11.00 uur - 17.00 uur
GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:

Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

&
‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Openingstijden:
Door de week op afspraak
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Passie voor perfectie

Terug van weggeweest



Donderdag 23 oktober 201428 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 25 oktober
16.15 Sparta’25 Vet - Nijnsel Vet
14.30 Sparta’25 A1 - Someren A1
14.30 OSS’20 B1 - Sparta’25 B1
12.30 ASV’33 C1 - Sparta’25 C1
11.30 Sparta’25 D1 - Nooit Gedacht D1
09.15 Gemert E5 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Rhode E5
10.30 Sparta’25 F1 - Gemert F1
11.30 Sparta’25 MB1 - Gemert MB1

Zondag 26 oktober 
14.30 Sparta’25 1 - Heeswijk 1
11.00 Sparta’25 2 - IVO 2
13.00 HVCH 3 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - MVC 2
10.00 Sparta’25 5 - SC Helmondia 3
12.00 UDI’19 10 - Sparta’25 6
12.30 Mariahout 4 - Sparta’25 7
11.00 Sparta’25 8 - Gemert 7
12.00 Sparta’25 9 - Stiphout 4
10.00 Avanti’31 VR1 - Sparta’25 VR1

Dinsdag 28 oktober 
19.30 Sparta’25 D1 - Nooit Gedacht D1

ASV’33
Jeugd zaterdag 25 oktober
15.00 Schijndel A2 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 B1 – Blauw Geel’38 B2
14.30 Rhode MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Sparta’25 C1
10.00 Handel E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E4G – Mifano E2

Veteranen zaterdag 25 oktober
16.30 Mierlo-Hout – ASV’33

Senioren zondag 26 oktober
14.30 ONDO 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Ysselsteyn 2
11.30 ASV’33 3 – Oranje Zwart 2
10.00 SJVV 3 – ASV’33 4
12.15 Bavos 4 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – ZSV VR2

Uitslagen Jeugd zaterdag 18 oktober
15.00 ASV’33 A2 – MULO A3 4-0
15.00 ASV’33 MB1 – Sambeek MB1 2-1
12.30 ASV’33 C1 – Rood Wit’62 C2 2-5
11.00 MULO E4 – ASV’33 E2 2-1
10.00 Handel E1 – ASV’33 E3 17-0
ASV’33 F1 – Gemert F6 9-0

Uitslagen Veteranen zaterdag 18 oktober
ASV’33 – Mariahout 5-0

Uitslagen Senioren zaterdag 18 oktober
FC Uden 1 – ASV’33 1 6-0

Eli
Programma zaterdag 25 oktober
14.30 ELI B2 – ZSV B3

13.00 Mulo C3 – ELI C1
11.30 Boskant D1 – ELI D1
10.30 Rhode E4 – ELI E2
09.30 SCMH F1– ELI F1
10.15 Blauw Geel/Jumbo F10 – ELI F2

Programma zondag 26 oktober 
14.30 SSE 1 – ELI 1  
11.30 ELI 2 – ERP 4
12.00 ELI 3 – Nijnsel 3
12.00 FC Uden 5 – Eli 4 
10.30 Boekel Sport 9 – Eli 5
12.00 ELI Vr 1 –FC De Rakt Vr 1 
11.00 Mariahout Vr 1 – ELI Vr 2 

Mariahout
Zaterdag 25 oktober 
10.00 Mariahout F1 - Rhode F1
14.30 Mariahout A2 - SCMH A1
14.30 Blauw Geel’38/JUMBO A3 - 
          Mariahout A1
16.30 Mariahout veteranen – 
          RKVV Keldonk veteranen 

Zondag 26 oktober 
11.00 DVG 6 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - ELI VR2
11.30 Mariahout 2 - Prinses Irene 3
12.00 VOW 3 - Mariahout 5
12.00 DSV 2 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - Sparta’25 7
14.30 Mariahout 1 - BEVO 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 15 oktober 
Corridor MW1 – MW1  23 – 6 
ZSV MW1 – MW2 3 – 16 
R1 – Corridor R1 5 – 2 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 - 
v. Schijndel-Maas    3 - 0 
(25-18, 25-17, 25-15)
De Smulsmurf/Bedovo DR2 - 
Autobedr. Pepers    3 - 0 
(25-19, 25-11, 25-21)
Idem 1 - Bedovo HR2   2 - 1 
(25-18, 17-25, 25-17)
Janssen Auto’s - Bedovo DR3    3 - 0 
(25-19, 25-15, 25-13)

Zaterdag 25 oktober 
Den Ekker Beek en Donk
17.00 Next/Bedovo D1 - 
          Tornado Nistelrode D1 
17.00 Bedovo MB1 - Achilles M1 
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - DKJO H1 

handbal
BEDO
Uitslagen:
BMH ‘95 – Bedo Recreanten  8-8

Programma zondag 26 oktober
11:00 Heren A-jeugd – Wittenhorst
          D’n Ekker, Beek en Donk
11:00 Elshout – Dames 1
          Onder de Bogen, Drunen
12:10 Dames A-jeugd – Apollo
          D’n Ekker, Beek en Donk
12:10 Achilles ‘95 – Heren 2 
             Sportcomplex De Heiberg, Veldhoven

13:45 Habo ‘95 – Heren 1 
          De Burcht, Uden
Kijk voor eventuele wijzigingen op www.
hvbedo.nl

KPJ
Uitslagen Aspiranten: 
Dames KPJ Beek en Donk  - Saturnus 18-13
Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk B1 - 
H.C.B. ‘92 B1  10-5
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 - 
Manual C1  10-5
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
- Flyers, the D1  24-1
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D2 
- Aristos D2  1 -6

Aspiranten zaterdag 25 oktober 
De Pompenmaker
10.00 Meisjes C-jeugd Lido C1 - 
          KPJ Beek en Donk C1 

Aspiranten zondag  26 oktober 2014
De Braken
13.45 Dames H.C.B ’92 - 
          KPJ Beek en Donk 
D’n Ekker 
10.00 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
          Donk D2 - E.H.V. D1 
De Schop
11.30 Gemengde D-jeugd Niobe D - 
          KPJD D1 

Uitslagen Senioren: 
Dames Avios - Kpj beek en Donk  16 – 8
Heren Gemert 2  - KPJ Beek en Donk  8 – 22

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Uitslagen
Senioren 1 – Bergeijk 7-3
Geenhoven 2 – Senioren 2 5-5
Senioren 3 – Unicum 3 4-6
Veldhoven 12 – Senioren 4 4-6
ATTC’77 4 – Senioren 5 10-0
Senioren 6 – Veldhoven 20 6-4

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 17 oktober
Dave van de Burgt – Philip Oosthoek  3-0
Jan Crooijmans – Niels Schoonings  0-2
Koen Rooijakkers – Arie van de Burgt  0-3
Geert-Jan Otten – Dennis van Dommelen  0-2
Marcel Bekkers – Jan van Grinsven  2-0

Stand per 17 oktober
1. Arie van de Burgt  3-9
2. Dennis van Dommelen 3-8
3. Niels Schoonings  2-5
4. Dave van de Burgt  2-5
5. Philip Oosthoek   2-2

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 20 oktober 
Jan Verbakel - Lambert van Bree  2-0
Henk Jansen - Tonny de Louw  0-2
Hans Wagelmans - Guus van de Elsen  0-2
Hans van der Ligt - Leo van Griensven  0-2
Ad de Koning - Henk van de Vegt  0-2

Cor Verschuren - Jan van Neerven  2-0
Harrie van Kleef - Huub Biemans  2-0
Lou Muller - Frits Wilbers  2-0
Harrie Bouwmans - Jan van Neerven  2-0
Theo van Rossum - Bennie Beerens  2-0
Joop Kerkhof - Piet Goossens  2-0
Willie Vorstenbosch - Theo v Hoogstraten 2-0 
Bert van Wanrooij - Henk Meerwijk  0-2
Hans de Jager - Theo Verheijen  2-0
Jaspert Swinkels - Cor Oppers  2-0
Frits Tak - Jan van Hout 2-0

Uitslagen dinsdag 21 oktober 
Herman van de Boom - Henk van den Bergh 0-2 
Henk Mastbroek - Henk Jansen  2-0
Henk van de Vegt - Gerrit van Osch  0-2
Ad Barten - Henk Verhappen  1-1
Herman van de Boom - Hans van der Ligt  2-0
Antoon Smits - Cor van den Berg  0-2
Antoon Rooijakkers - Marinus Steegs  2-0
Huub Biemans - Antoon Maas  0-2
Bert van de Vorst - Theo Spierings 0-2
Hendrik Korsten - Mari Verbakel  0-2
Albert Kluijtmans - Willie Vorstenbosch  0-2
Frits Poulisse - Jan van Dijk  2-0
Theo Verheijen - Fons van der Linden  0-2
Piet van Zeeland - Evert Baring  2-0
Hans Heldoorn - Antoon Wagemans 2-0

bridgen
KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 9 Oktober
1. Dora en Corry                  69,00%
2. Ans en Jan                        58,00%
3. Emmie en Josephine      57,00%
4. Jo en Marie                      53,50%
5. Gerard en Corrie             51,00% 

Uitslagen 16 Oktober
1. Cellie en Toon                74,58%
2. Jan en Maria                  71,67%
3. Gerard en Corrie           64,58%
4. Nellie en Theo               56,25%
5. Ans en Jan                      55,00%
De volgende zitting is op donderdag 
23 Oktober, aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 15 oktober  
Lijn A
1.Mien en Jeu  63,80%
2.Heidi en Angela  59,38%
3.Annie en Thera  58,85%
4.Bernadette en Antoon  55,73%
5.Henny en Jan  55,95%
Lijn B
1.Lilian en Bart  57,44%
2.Diny en Jos  56,25%
3.Diny en Sjef  54,76%
4.Jan en Herman  54,17%
5.Jo en Riet  53,87%
De volgende zitting is op woensdag 29 oktober, 
aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De Tapperij.

Brigdeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslagen woensdag 15 oktober
Lijn A
1 Kori en Martien                 66.32%

2 Willy en Trees                    65.42%
3 Bets en Annie                    60.07%
4 Diny en Corry                     55.00%
5 Wim en Erik                        51.04%
6 Marian en Riek                  52.08%

Uitslagen dinsdag 21 oktober
1. Cellie en Hans                   68,5%
2. Lies en Lodewijk              62,5%
3. Mien en Jos                       61,6%
4. Christel en Loek               57,9%
5. Ger en Tonnie                   53,7%
    Corry en Frans                  53,7%
Er wordt elke week gebridged op dinsdagmiddag  
en woensdagavond in het Bavaria Brouwerij 
Café in Lieshout. Meer informatie op de 
website www.poortvanbinderen.nl

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 21 oktober 
1.Annie en Mia  70,42%
2.Cor en Nelly   64,58%
3.Diny en Jos  55,83%
4.Jo en Riet  54,17%
5.Riekie en Jo  52,08%
De volgende zitting is op dinsdag 28 
oktober, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

badminton
Badminton Club Lieshout
Programma 26 oktober
09.30 BC Eersel 1 - BCL-1/
          BouwCenter Swinkels
09.30 BC Eerstel U15-1 - BCL-U15/Rabobank
10.00 BCH U13-1 - BCL-U13/VKS Autoservice
10.00 BC Nuenen M1 - BCL-H1/
          Sportpoint Gemert

basketbal
Basketbal Club Lieshout
Uitslagen 18 en 19 oktober
Vido – Dames 1 47 - 59
Vido – Heren 2 92 - 48
Deurne - DU20/DU22 85 - 22
Deurne – JU18 37 - 43
Springfield - MU12 57 - 12
DU = Dames Onder, JU = Jongens Onder, 
MU = Meisjes Onder

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 21  oktober
½-½ Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree 
0-1 Erick Robbescheuten - Aloys Wijffelaars
1-0 Albert v. Empel - Herman Konter 
½-½ Chris v. Laarhoven - Willy Constant
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Jef Verhagen
0-1 Frans v. Hoof - Johnny v.d. Laarschot

Programma 28  oktober
Jef Verhagen - Thijs Knaapen
Willy Constant - Dirk-Jan Gloudemans
Johnny v.d. Laarschot - Chris v. Laarhoven
Herman Konter - Hans Claas 
Hein v. Bree - Erick Robbescheuten
André Bergman - Zjon v.d. Laar

hardlopen Lieshout - Runnersclub Lieshout hoopt 
weer vele lopers naar de Duvelsberg 
te trekken voor de Duvelscross, die op 
zondag 2 november in Lieshout wordt 
gelopen. Al is het erg druk op de loopka-
lender en is er veel concurrentie van met 
name de Valkenloop in Valkenswaard.

Bij de dames behoren de RCL-ers Bantita 
Haeve, mits hersteld van de marathon 
en Thean van Tiel zeker tot de kansheb-
bers. Thean behaalde afgelopen week 
nog een mooie derde plaats bij het 
Molenhoeks-Makkie. Bij de heren komt 
hopelijk Hans van Loon uit Vught zijn ti-
tel van vorig jaar verdedigen en zien we 
weer een mooie wedstrijd met de bijna 
altijd aanwezige Bert van Nunen uit Erp. 
Deze wedstrijd is niet alleen voor leden 
van Runnersclub Lieshout, maar uiter-
mate geschikt voor iedere trimmer.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00. De 
start is om 11.00 uur bij de Duvelsberg 
aan ’t Hof te Lieshout. Er zijn prijzen 
voor de eerste 3 aankomende dames 
en heren op de 8 km. Voor iedereen 
op de 8 km. is er een herinnering. Alle 
deelnemers ontvangen een consump-
tiebon. Een tent voor het omkleden is 
aanwezig. Kijk voor meer informatie op 
www.runnersclublieshout.nl.

Lieshout/Cincinnati (VS) - Obstacle 
running, oftewel hardlopen door de 
modder met hindernissen onder-
weg, wordt steeds populairder. Dit 
jaar doen er in Nederland al meer 
dan 100.000 mensen mee aan Mud 
Masters, Breakout Run, Strong Viking 
Run en andere modderige hardloop-
evenementen. Dirk Schrama uit 
Lieshout neemt deel aan het WK in 
Amerika.

Obstacle running is de snelst groei-
ende sport ooit en wereldwijd doen 
er dit jaar naar schatting 10 miljoen 
mensen mee aan een obstacle run. 
De sport wordt steeds professioneler 
en dit heeft geresulteerd in het eer-
ste Wereldkampioenschap Obstacle 
Running. Dit WK vindt dit weekend 
plaats in het Amerikaanse Cincinnati.
 
Vanuit Nederland doen er ongeveer 
20 deelnemers mee, waaronder Dirk 

Schrama. Ultraloper Schrama doet sinds 
2012 aan obstacle running en deed 
intussen wereldwijd aan meer dan 50 
evenementen mee. Eerder dit jaar wist 
hij zich te kwalificeren voor een plek 
op het WK. Hij verwacht een zware en 
uitdagende run in de VS. Daarnaast is 
de hele obstacle running scene aanwe-
zig, dus het zal één groot feest worden. 

Naast een deelnemer uit Laarbeek 
heeft dit WK nog een Laarbeeks tintje. 
De Nederlandse ploeg wordt gespon-
sord door webshop DutchMudMen.
com die haar logistiek uitbesteed heeft 
aan TRIA Webshops in Lieshout. De 
mooie oranje shirts voor het team zijn 
bedrukt door Sportshop Laarbeek uit 
Beek en Donk.

Duvelscross bij Runnersclub Lieshout
Foto van een reeds eerder 
gelopen DuvelscrossLaarbeekse tintjes bij WK Obstacle Running in Cincinnati (Amerika)

Dirk Schrama actief op WK Obstacle Running

Dirk Schrama, de vierde van links, neemt deel aan het WK in Amerika

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

HET ”VEERHUISJES” MENU, ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p. 
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Vragen over erven, schenken,
benutten van overwaarde of 
uw testament bij leven?

Elke levensfase kent bijzondere momenten en brengt vragen met zich mee. Heeft u vragen

over erven, schenken of uw mogelijkheden met spaargeld? Of zou u graag meer willen weten

over wat er komt kijken bij het verkopen van uw woning en een eventuele verhuizing naar

huurwoning of verzorgingshuis? En kent u de mogelijkheden van een testament bij leven?

Op donderdagavond 20 november informeren wij u graag samen met notaris Harry van Rooij

over al deze onderwerpen en beantwoorden uw vragen. Na aanmelding bent u van harte

welkom in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk, Otterweg 29.

Programma: Ontvangst 18.30 uur, aanvang 19.00 uur en einde 21.30 uur. 

Deelname is gratis. Aanmelden kan via e-mailadres Marketing@peelnoord.rabobank.nl of

telefoonnummer (0492) 39 19 19, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, indien

aanwezig uw e-mailadres en het aantal personen waarmee u wilt deelnemen.

Wij zien er naar uit om u te ontmoeten.

Samen sterker

Informatieavond Senioren
donderdag 20 november 2014

Rabobank Peel Noord

voetbal handbal

wielersport

Sparta’25 1 en 2 bekeren verder

FC Uden verslaat ASV’33 in beker

Beek en Donk – Het vaandelelftal van 
Sparta’25 nam het zondag op tegen 
zesdeklasser Irene uit Gemonde, ge-
traind door Alex Raaijmakers (ooit 
trainer Sparta 2). 

Op het zonnige Sportpark de Laat 
hing even een sensatie in de lucht. 
Irene scoorde in de eerste minuut 
via de onderkant lat tegen 2e klas-
ser Sparta´25. Dit komt vooral voort 
uit het idee van: Zesdeklasser, potje 
voetballen, door naar de volgende 
ronde, ‘niks-aan-de-hand-wedstrijd-
je’. Volgens een verslag op de site van 
Irene was het spel van Irene gedisci-
plineerd, fel en tactisch goed. Volgens 
Sparta was het spel van Irene vooral 
gericht op de ledematen van de spe-
lers van Sparta.
 
Na een kwartier spelen voerde Sparta 
de druk op. Een terechte penalty 
werd benut door Joost Ankersmit. 
Even later was het Robert Engels die 
drie keer achter elkaar het vizier op 
scherp had staan, een zuivere hat-
trick. Nog voor rust was het Nick van 
Erp met een prachtig afstandsschot 
en wederom Robert Engels die de 
ruststand op 1-6 bepaalde. Er volgde 
een teleurstellende tweede helft van 

Sparta zijde. Irene wist zelf nog een 
keer te scoren wat de eindstand op 
2-6 bracht. Trainer en spelers van 
Sparta waren blij met de winst en dat 
iedereen ongeschonden terug kon 
naar Beek en Donk. 

Ook het tweede elftal van Sparta 
wist de volgende ronde van de beker 
te halen door een zwaarbevochten 
overwinning op Gemert 4. Altijd bij-
zondere wedstrijden tegen Gemert. 
Maar uiteindelijk was de 2-1 winst 
verdiend. 

Het bekertoernooi is helaas voorbij 
voor Sparta 6. Gemert 7 was na straf-
schoppen de sterkste. De 7e straf-
schop bracht de beslissing. 

Jong Sparta uitstekend in Omroep 
Brabant Cup  
Op donderdag 16 oktober stond de 
wedstrijd voor de Omroep Brabant 
Cup op het programma tussen 
Sparta’25 en vierde klasser Bruheze, 
getraind door oud-trainer van 
Sparta’25 Mario Plugers. Sparta’25 
had deze wedstrijd aangegrepen om 
Jong Sparta’25 het veld in te sturen, 
voor spelers onder 23 jaar. 

Ondanks dat Bruheze Sparta direct 
onder druk zette en vlug stoorde 
over het hele veld, was het Niels 
van Lieshout in de 5e minuut die de 
groenwitten toch op een 1-0 voor-
sprong zette. Net voor rust kreeg 
Bruheze loon naar werken, 1-1. Kort 
na rust was het Jasper Coenraad die 
op fraaie wijze de bal over de kee-
per wist te wippen, 2-1. Kort daarna 
maakt Bruheze echter weer de 2-2 
gelijkmaker.

De jongelingen van Sparta beschik-
ken over meer kwaliteit, maar vooral 
meer conditie. Dit resulteerde in een 
uiteindelijke eenvoudig winst met 
6-2. Al met al een leerzame wedstrijd 
en de Spartanen zijn door naar de vol-
gende ronde.

Feest bij Sparta’25
Op 7 november wordt er voor alle le-
den, vrijwilligers en betrokkenen een 
heuse Après-Ski Party gehouden. Het 
skiseizoen is nog maar amper begon-
nen, maar dat zal de pret zeker niet 
drukken. Vanaf 20.00 uur is het tot 
skioord omgetoverde clubgebouw 
open, om op bijpassende muziek flink 
los te gaan. 

Beek en Donk - Zaterdag speelde 
het BEDO-recreantenteam de vierde 
wedstrijd in hun competitie tegen 
BMH`95. Het recreantenteam traint 
niet, maar speelt alleen om de 14 da-
gen een wedstrijd.

De drie voorafgaande wedstrijden gin-
gen verloren, dus zaterdag was het 
team gebrand om hun eerste punten 
binnen te halen. Dat lukte de 1e helft 
goed, maar in de laatste 5 minuten van 
de wedstrijd gaven ze de voorsprong, 
die ze de gehele wedstrijd hadden 

gehad, uit handen. De eindstand na 2 
x 25 minuten spelen was 8-8. Toch het 
eerste puntje binnen gehaald!

Handballen bij Bedo?
Bedo is altijd blij met versterking. Wil 
je handballen bij Bedo? Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op 
onze Facebookpagina www.facebook.
com/hvbedo, of neem contact op  
per e-mail info@hvbedo.nl.

Aarle-Rixtel - FC Uden liet er vanaf 
het eerste fluitsignaal geen twijfel 
over bestaan dat zij verder wilden 
in het bekeravontuur. Ze waren dan 
ook zeker een maatje te groot voor de 
roodwitten van Han van Rosmalen, 
die ook nog eens een aantal spelers 
rust had gegeven om van kleine bles-
sures te herstellen. 

De competitie is voor ASV’33 dan ook 
vele malen belangrijker dan de beker, 

waarin je zeker als 5e klasser wei-
nig kans hebt om verder te komen. 
ASV’33 voetbalde zeker het eerste 
half uur prima mee, maar FC Uden 
was veel gevaarlijker dan ASV’33, en 
na 30 minuten viel de onvermijdelijke 
1-0 voor FC Uden. FC Uden bleef 
druk houden op het Aarlese doel en 
5 minuten later lag de 2-0 in het net. 
Hier bleef het dan ook bij tot aan de 
rust. 

Na rust een veel sterker FC Uden dat 
snel de bal liet rondgaan en al snel de 
3-0 op het scorebord bracht. FC Uden 
nam na deze voorsprong helemaal 
geen gas terug en probeerde een flin-
ke score neer te zetten, wat ook lukte. 
Ze wisten uit te lopen naar 6-0. Voor 
ASV’33 staat aanstaande zondag de 
belangrijke wedstrijd tegen ONDO 
uit op het programma en daar hebben 
de roodwitten het vizier dan ook op 
gericht.

Aarle-Rixtel - Door de warme om-
standigheden kon de eerste cross  
van Aan de Wielen in korte broek en 
korte mouwtjes gereden worden.  

Op een licht gewijzigd parcours na-
men Henk Mertens en Maarten de 
Louw al na twee ronden afstand 
van de rest van het veld. Daarachter 
voerde Tjerk Bijlsma een achtervol-
gend groep aan, die ook vrij vlug uit 
elkaar viel en geheel verbrokkelde. 
Na een val van Maarten was de weg 
voor Henk vrij om onbedreigd op de 

zege af te stevenen. De tweede cross 
wordt gehouden op zondag 23 no-
vember.

De eerste tien in de uitslag: 
1. Henk Mertens; 2. Maarten de 
Louw; 3. Tjerk Bijlsma; 4. Bart 
Verhoeven; 5. Karel Madou; 6. Lud 
Antonie; 7. Bram Swinkels; 8. Marijn 
Minten; 9. Henk Ceelen en 10. Jan 
Schalks

BEDO-
recreantenteam 
haalt eerste punt

Warme eerste 
cross Aan de 
Wielen

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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Man durf te zingen!!
Bij ons telt uw stem echt!!

Stap over die drempel
en kom zingen

Mannenkoor ‘Van Wôr Ik Ben’ Gemert
U bent vrijblijvend van harte welkom op onze repetitie-avond

in de bovenzaal van ‘Dientje’ in Gemert op

donderdag van 20.00 tot 22.00 uur

Kijk op 

www.vanworikben.nl
of stuur een e-mail naar

vanworikben@live.nl
of bel met onze voorzitter, Jan Beijers

0492-362598 vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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badminton Van de Graft Accountants 
sponsor Mixed 1

Beek en Donk – Het vaandelteam van 
Badmintonclub Mixed heeft dit seizoen een 
nieuwe sponsor. Van de Graft Accountants was 
reeds adverteerder in het clubblad, maar nadat 
het bedrijf een complete metamorfose van het 
bedrijfslogo heeft gemaakt hebben zij ervoor 
gekozen om kledingsponsor te worden van 
Mixed 1. Dat team speelt in de Topklasse van 
de Helmondse Badminton Bond (HBB). 

De spelers van Mixed 1 hebben van de sponsor 
een complete outfit ontvangen. Deze bestaat uit 
broekjes, shirts, trainingspakken en zelfs truien. 
Een heel mooie geste waar de club en het team 
erg blij mee is. Nu is het aan Mixed 1 om te la-
ten zien dat ze ook resultaten neer kunnen zet-
ten. Helaas is de start van het seizoen niet he-
lemaal naar wens verlopen. Jan de Jong is nog 
herstellende van een blessure vanuit het vorige 
seizoen, dus werd er gestart met drie van de vier 
heren. De eerste wedstrijd werd nipt met 5-3 
van Ganzeveer uit Aarle-Rixtel verloren, maar 
de tweede wedstrijd tegen Phoenix uit Helmond 
werd wel gewonnen. Die winst viel echter in het 
niet bij de blessure die René Schepers in deze 
wedstrijd opliep. Hij is voor de rest van het sei-
zoen uitgeschakeld door een zware knieblessure. 

Bij de dames ontbreekt Ilse Lahaije nog. Zij is bij-
na hersteld van een blessure die zij vorig seizoen 
tijdens handbal opliep. Genoeg blessureleed 
besproken, Mixed 1 kijkt vooruit naar een mooi 
seizoen en speelt de volgende wedstrijd op 29 
oktober aanstaande. Doelstelling is een top drie 
positie in de hoogste afdeling van de HBB. Met 
de kwaliteiten die het team bezit en natuurlijk 
met de prachtige nieuwe outfits is dit een mooie 
uitdaging. 

Kijk voor meer informatie over BC Mixed op 
www.bcmixed.nl en facebook.com/bcmixed.

Mixed 1 

A3M nieuwe shirtsponsor junioren A1 
korfbalvereniging Flamingo’s 

korfbal

badminton Jeugd Badminton Club Lieshout 
sprokkelt puntjes bijeen

Lieshout - In de leeftijdsklasse tot 15 jaar sprok-
kelt BCL-U15/Rabobank de puntjes langzaam 
bijeen. Soms 4 punten (tegen Oosterhout), 
dan weer 3 punten (tegen Son) en uiteindelijk 
2 punten (tegen Geldrop) vullen het totaal van 
BCL-U15/Rabobank in de 6e afdeling van deze 
klasse tot een totaal van 12 punten aan. Hierdoor 
staat het team inmiddels op een acceptabele, 
vijfde plaats.

BC Oosterhout-U15/3 - BCL-U15/Rabobank: 4-4
De uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van BC 
Oosterhout eindigde in een gelijkspel. Dat was 
een juiste afspiegeling van de krachtverhoudin-
gen. In de dubbelpartijen wonnen Mathijs Janssen 
en Roel de Laat, na een mooie en lange driesetter 
de jongensdubbelpartij. Sabine Verbakel en Janne 
van de Laarschot verloren hun meisjesdubbelpar-
tij in twee sets. In de singlepartijen werd ook de 
helft gewonnen. Roel de Laat en Mathijs Jansen 
wonnen beide hun singlepartij in twee sets. Sabine 
Verbakel en Janne van de Laarschot konden dat 
niet nadoen en verloren in twee sets. Ook van 
de afsluitende mixpartijen werd één partij door 
BCL-U15/Rabobank gewonnen en één verloren, 
waardoor de wedstrijd volledig in evenwicht bleef 
en de punten werden gedeeld.

BCL-U15/Rabobank – BC Alouette-U15/3: 3-5
De thuiswedstrijd tegen het Sonse Alouette werd 

overschaduwd door de afwezigheid van enkele 
basisspelers, waardoor de wedstrijd bij voorbaat 
al niet gewonnen kon worden. De dubbelpartijen 
werden ook in deze wedstrijd gedeeld: Mathijs 
Janssen en Roel de Laat wonnen hun partij, ter-
wijl de meisjesdubbelpartij vanwege onderbezet-
ting opgegeven moest worden. Dat was ook zo bij 
de singlepartijen: Roel de Laat en Mathijs Jansen 
wonnen, terwijl Janne van de Laarschot haar 
meerdere moest erkennen in Marleen Luijten en 
de vierde singlepartij opgegeven moest worden. 
In de afsluitende mixpartij, die werd verloren werd 
uiteindelijk het verschil gemaakt en de wedstrijd 
als totaal verloren met 3-5.

BC Geldrop-U15/3 – BCL-U15/Rabobank: 6-2
Tegen de sterke leeftijdsgenoten van BC Geldrop 
kon het U15 team van Badminton Club Lieshout 
slechts twee partijen binnen halen. Opnieuw lie-
ten Mathijs Jansen en Roel de Laat zien dat zij een 
goed dubbelduo zijn, door met duidelijke cijfers 
te winnen. Ook Gwenn Somers liet zien mee te 
kunnen. Zij won in twee sets van haar leeftijds-
genoot uit Geldrop. Helaas konden Janne van de 
Laarschot, Mathijs Janssen en Roel de Laat dat 
in de singlepartijen niet nadoen. Zij verloren al-
lemaal. Ook in de afsluitende mixpartijen was het 
beeld niet anders, waardoor er uiteindelijk slechts 
twee punten in de sporttas meegenomen konden 
worden naar Lieshout.

BCL/U15-Rabobank met 
achter (vlnr) Matijs Janssen 
en Roel de Laat en voor (vlnr) 
Janne van de Laarschot, Sabine 
Verbakel en Gwenn Somers

volleybal

Beek en Donk - Vorige week hadden de 
Nevobo-spelers een vervroegde week herfst-
vakantie.  Voor de recreanten stonden wel 
wedstrijden op het programma en zij mogen 
deze week dan ook genieten van een weekje 
rust.

Voordat het echter zo ver was, werden de no-
dige punten gewonnen en verloren. Zo was 
deze week wat minder succesvol voor de da-
mes van DR3. Tegen Janssen Auto’s konden 
ze in de eerste set redelijk goed meekomen. 
Daarna werd het lastiger en werden helaas alle 
punten afgegeven. 

Ook Bedovo HR2 had het moeilijk. De resulta-
ten waren wisselend in een wedstrijd waar mis-
schien meer in had kunnen zitten. Met setuit-
slagen van 25-18, 17-25 en 25-17 kon Bedovo 
niet voldoende overtuigen om meer dan één 
set te pakken.

Hierna resten de meer gelukkige uitslagen. De 
Smulsmurf/Bedovo DR2 pakte de knappe, vol-
le 3 punten. Vooral in de tweede set walsten 
zij over hun tegenstander heen. In de eerste en 
laatste set was het verschil minder groot, maar 
het resultaat desondanks niet minder. 3-0.

Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 leek er deze 
week in eerste instantie niet goed voor te 
staan. Door een spelerstekort moest er voor de 
wedstrijd eerst gepuzzeld worden. Toen de cre-
atieve opstelling echter bedacht was, bleek het 
geheel goed te passen. In de eerste set bleek 
een sterke servicereeks door Marco nog nodig 
om te winnen. Daarna werd redelijk eenvoudig 
gewonnen en zo werden , voor een volle tri-
bune, ook de rest van de sets verzilverd.

De recreanten kunnen deze week dan ook ge-
nieten van een verdiende week rust. Tijd voor 
de volleyballers van de Nevobo-competitie om 
het stokje weer over te nemen.

Sportshop Laarbeek/Bedovo 
HR1 zet zegereeks voort
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Lieshout - Zaterdag speelden Meisjes 
Onder 12 van Basketbal Club 
Lieshout hun eerste uitwedstrijd van 
dit seizoen tegen Springfield. De eer-
ste wedstrijd was ruim verloren, maar 
daar had de motivatie van de meisjes 
nog geen deuk van opgelopen. 

Met frisse moed dus op weg naar 
Berlicum. Omdat Springfield ook in 
het oranje speelt, mocht Lieshout voor 
deze gelegenheid in de blauwe hesjes 
spelen. Al heel snel opende de num-
mer 4 van Springfield de score. Deze 
speelster was duidelijk de gevaarlijk-
ste speelster van de thuisploeg. Door 
de druk die werd gezet hadden de 
Lieshoutse speelsters wat moeite om 
de bal goed in te nemen. Iris Welten 
scoorde voor Lieshout de eerste pun-
ten. Omdat Lieshout vaak te laat 
terug zakte om te verdedigen, liep 
Springfield al snel uit. Na de eerste pe-
riode keken ze dan ook al tegen een 
9-2 achterstand aan.

In de tweede periode ging het inne-
men al een stuk beter, maar bleef het 
moeilijk om het vrije mannetje te vin-
den. Springfield aasde erg op de pas-
ses en wist regelmatig te onderschep-
pen. Britt Kester wist met een mooie 

beweging onder de basket uit te ko-
men en met een lay-up af te ronden. 
In de derde en vierde periode wist 
Lieshout wel meer kansen te creëren, 
maar wilde de bal er maar niet in. Bij 
Springfield vielen de ballen juist wel 
raak. Dat bracht de ruststand dan ook 
op 29-6. 

Direct na rust wist Lisa de Groot te 
profiteren van de gaten in de verde-
diging bij Springfield en maakte een 
mooie linkse lay-up. Bij Springfield was 

het nog steeds nummer 4 die het netje 
wist te vinden. Het lukte Lieshout maar 
niet om haar af te stoppen. Omdat de 
thuisploeg maar met 7 spelers was, 
mocht nummer 4 (30 punten totaal) 
dan ook 6 van de 8 periodes spelen. 
BC Lieshout wist de basket vaker te 
vinden, maar had nog steeds pech met 
de afronding. Met een eindstand van 
57-12 gingen de jonge dames terug 
naar Lieshout. Nu de moed niet ver-
liezen, op naar de volgende wedstrijd.

Meisjes Onder 12 speelt eerste 
uitwedstrijd

Basketbal Club Lieshout Meisjes Onder 12

wandelen Mari Vereijken 
wandelt 4 dagen 
vanuit Raalte

Beek en Donk - Afgelopen week nam 
Beek en Donkenaar Mari Vereijken 
deel aan de Sallandse wandelvier-
daagse. Dit zijn de laatste vierdaagse 
van het jaar, altijd in de herfstvakan-
tie, van dinsdag tot en met vrijdag. 
Het werd dit jaar voor de 7e keer ge-
organiseerd met een inschrijving van 
3480 wandelaars.

De wandelingen vonden plaats van-
uit het centrum van Raalte. De orga-
nisatie had hier een gigantische tent 
geplaatst, waar alles plaatsvond. Dat 
deze vierdaagse bewust zo laat in het 
jaar wordt gehouden zorgt ervoor 
dat deelnemers wandelen door een 
prachtige omgeving in herfstkleuren. 
Het Sallandse heuvelgebied is vooral 
een gebied van statige bossen, prach-
tige landgoederen, rustieke kasteel-
tjes, prachtige schaapsstallen en dat 
doorsnede door de mooiste rivier van 
Nederland de IJssel. Dat afgewisseld 
met uitgestrekte veengebieden en 
een ruim en weids landbouwgebied 
met in hoofdzaak melkveebedrijven. 
Zo’n omgeving komt met die prach-
tige herfstkleuren helemaal tot zijn 
recht. Het geheel van deze betrekke-
lijk jonge vierdaagse heeft een pro-
fessionele uitstraling, zowel naar de 
wandelaar toe, als naar de sponsoren 
en het talrijke publiek langs de route. 
De 150 vrijwilligers zorgden voor een 

puike organisatie met prachtige routes, 
waarbij veelal gebruik werd gemaakt 
van goed begaanbare zandpaden en 
binnendoor paadjes met regelmatig 
een stevige beklimming. 

De te wandelen afstanden waren 20 , 
30 en 40 km. Uiteraard ging Mari voor 
de 40 km. Zoals gebruikelijk maakte hij 
net als vele andere wandelaars gebruik 
van een slaapplaats via de stichting 
‘vrienden op de fiets’. Een adres op 
400 meter van de startplaats waar het 
goed toeven was. Zijn gastvrouw wan-
delde met haar wandelgroepje de 20 
km, terwijl haar man een van de vele 
vrijwilligers was. Dus was het iedere 
avond evalueren van de dag, want ze 
waren natuurlijk wel benieuwd hoe die 
Brabander het daar in Salland vond. 
Maar daar was niets mis met het ge-
heel van deze vierdaagse. De start ’s 
morgens verschilde nogal van andere 
vierdaagse, meestal een schietende 
notabele. Voor iedere start stond een 
groot mannenkoor de deelnemers toe 
te zingen. Met telkens als startteken 
de zelfde zin: “Wand’len door Salland, 
zoveel te zien, grazende koeien, een 
kasteeltje of tien, wind in je haren, het 
ruikt nog naar hooi: wâh zeggie? Wâ 
kiekie? Wâh mooi”. Mari kan zich daar 
volledig bij aansluiten met “Hawdoe 
tot volgend jaor”. 

ATTC’77-4 haalt fl ink uit
Aarle-Rixtel - In de vijfde klasse M gaat 
het goed met het vierde team van ta-
feltennisvereniging ATTC’77 uit Aarle-
Rixtel. De heren hebben al drie keer 
gelijk gespeeld en nog geen enkele 
wedstrijd verloren. 

Deze week speelden Koos Martinali, 
Johan Heurter en Johnny van de Elzen 
thuis tegen hekkensluiter Een en Twintig 
5 uit Beek en Donk. Aan het eind van de 
avond stond de monsterscore van 10-0 
op het scorebord. Ze staan nu nog maar 
twee punten achter koploper Unicum 8, 
waar ze volgende week tegen moeten.

Het vijfde team gaat het eveneens heel 
goed af, maar dan in de zesde klasse. Ze 
staan op een tweede plek, te ver verwij-
derd van de koploper maar op redelijke 
afstand van de nummer 3. Om op deze 
plek te blijven en een promotiewedstrijd 
af te dwingen, moeten er in de tweede 
helft van de competitie nog wel wat 
punten worden vergaard. Deze week 
lieten Vincent Braak, Dorette van den 
Elsen en Jeroen Doensen het echter een 
beetje afweten. Ze verloren met 7-3 van 
Deurne 5. Gelukkig liet de concurrentie 
ook punten liggen en staan ze nog 11 
punten voor op de rest.

Het zesde team is met drie andere teams 
in een spannende strijd om het kampi-
oenschap in de zevende klasse G ver-
wikkeld. Budilia en Bergeijk hadden een 
makkelijk programma en Tessa van den 
Boogaard, Stephan Vergroesen en Mar-

cel van Klingeren troffen directe concur-
rent ATTV’71-3 uit Asten. Stephan en 
Tessa wisten twee respectievelijk één 
wedstrijden te winnen, terwijl Marcel al-
leen de tegenstander moest feliciteren. 
Ze staan nu tweede maar de komende 
vier wedstrijden zullen uit moeten wij-
zen of ze eindelijk eens kampioen kun-
nen worden.

Bij het tweede team in de poule is al dui-
delijk dat Renata 3 kampioen gaat wor-
den. De spelers uit Aarle-Rixtel Chris-
tel van der Putten, Johan Voorhout en 
Tonny Segers zijn nog volop in de race 
voor de tweede plek. Deze week verlo-
ren ze weliswaar met 6-4 van Veldhoven 
3 maar staan nog nipt tweede. 

Met de teams 1 en 3 gaat het minder 
goed in de competitie. Het eerste team 
staat halverwege de competitie een-
zaam onderaan en voor het derde team 

is er nog uitzicht op een vijfde plek. Zij 
spelen op 24 oktober een inhaalwed-
strijd tegen de nummer 5 Veldhoven 5 
en twee weken later de return. Ze zullen 
beide wedstrijden moeten winnen om 
nog een kans te maken niet rechtstreeks 
te degraderen.

Jeroen Doensen in actie

tafeltennis TTV Een en Twintig verslaat 
Bergeijk met 7-3

Beek en Donk - Het eerste senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk won don-
derdagavond met duidelijke cijfers van 
Bergeijk. Dat team werd in de tafelten-
nishal met 7-3 naar huis gestuurd.

Jordi Kivits was op dreef en sloot al zijn 
enkelpartijen winnend af. Daarnaast won 
hij samen met Peter van den Eijnde op 
indrukwekkende wijze het dubbelspel. 
Omdat Peter twee enkelwedstrijden 
won en ook Stefan Hamelijnck een punt 
pakte, lijkt het erop dat het eerste senio-
renteam zich weinig zorgen hoeft te ma-
ken in de tweede klasse. Op 31 oktober 
bezoekt het team koploper Veldhoven.

Het vierde team bezocht die plaats afge-
lopen vrijdag al en ging er met zes pun-
ten vandoor. Dirk van der Venne, Guido 

Graat en Chris Kluijtmans verdeelden de 
punten en sloten ook het dubbelspel win-
nend af. Het team bezet op dit moment 
de tweede plek. Op 30 oktober ontvangt 
de vijfdeklasser koploper Deurne.

Die avond spelen meerdere senioren-
teams vanaf 19.30 een competitiewed-
strijd. Iedereen is welkom in de tafel-
tennishal aan de Otterweg in Beek en 

Donk. De jeugd was vorig weekend 
vrij en speelt zaterdag thuiswedstrijden. 
Aanvang is 12.45 uur.

Benieuwd naar meer informa-
tie over de vereniging? Op zoek 
naar uitslagen en standen? Kijk op 
www.ttveenentwintig.nl of volg de ver-
eniging op Twitter en Facebook.

TTV Een en Twintig was te sterk voor Bergeijk

0499 – 37 55 65
www.berkkerkhof.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond
Achterbos te Lieshout

Oppervlakte ca. 1.33.00 ha
Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en

het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 28 november 2014, 12.00 uur.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

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

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

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

Zaterdag 25 oktober 
Bavaria Brandweerwedstrijden
8.00 - 15.00 uur, Bavariaterrein, 
Stater 5, Lieshout

Muziekfeest voor mensen met een 
beperking
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

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

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

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

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Lage Heesweg, 
Beek en Donk

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

Oktoberfest
Café/Zaal de Koekoek, Lieshout

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

Out of order
21.00 uur, Café Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dos Paulos (acoustic rock)
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

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

Laarbeektoernooi Bridge
13.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

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

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

Donderdag 30 oktober 
‘Uw zorg, onze zorg’
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

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

Vrijdag 31 oktober 
Wild- en Wijnavond
18.30 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

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

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

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

Zaterdag 1 november 
Natuurwerkdag IVN Laarbeek
9.00 uur, Zandpad tegenover 
ecotouristfarm de Biezen, Aarle-Rixtel

Ouderwets koken met The Shooters en 
de scouting
11.00 uur, Culinair centrum, 
Aarle-Rixtel

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

Rocking Daddy (50s Rock)
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Concert: Musik Ohne Grenzen
20.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Zondag 2 november 
WTC Beek en Donk, Eigen veldrit 
zwinkel
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Duvelscross
11.00 uur, Duvelsberg aan ‘t Hof in 
Lieshout

Ekkerfestival
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Expositie Tweede Wereldoorloog
14.00 uur, Heemkamer Aarle-Rixtel

Maandag 3 november 
Scheidingscafé
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Donderdag 6 november 
Late night shopping/sfeeravond bij 
Van Schijndel, Passie voor wonen
18.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Vrijdag 7 november 
Après Ski Party (18+)
20.00 uur, Kantine Sparta’25, 
Beek en Donk

Mark van de Veerdonk met ‘TOF’
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zaterdag 8 november 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Jubileumconcert Muzikale en Southern 
Comfort Barber Gals
20.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Bierproeverij
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Concert OJO i.s.m. Revuekoor
20.15 uur, Zaal De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

The Santana Tribute Band met 
supportact Powerstation
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 9 november 
IVN wandeling de Biezen
10.00 uur, Biezen 5, Aarle-Rixtel

Jeugdprinsenbal De Gele Kielen
14.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Maandag 10 november
Scheidingscafé
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk


