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Aarle-Rixtel – Televisiezender BNN 
zond maandagavond de finale uit van 
het televisieprogramma The Freestyle 
Games. Deelnemer Tom van den Bo-
gaard, BMX-talent uit Aarle-Rixtel, 
moest het (in de enkele dagen eerder 
opgenomen show) opnemen tegen 
zeven andere finalisten. Na twee zin-
derende ‘runs’, met vele spectaculaire 
trucs, wist hij de titel ‘Beste Freestyle 
Sporter van Nederland’ te behalen.

Allerbeste ‘tricks’ 
Via diverse voorrondes, ‘Urban 
Camp’ en studioshows, had de ne-
gentienjarige Aarle-Rixtelnaar zich 
een week eerder weten te kwalifice-
ren voor de finale van The Freestyle 

Games. Samen met zeven andere 
freestyle sporters, in verschillende 
disciplines zoals skateboard en free-
run, moest hij in de finale afleve-
ring zijn allerbeste ‘tricks’ laten zien: 
“Eerst deden we allemaal een ‘run’ 
van anderhalve minuut. Ik moest als 
laatste. Onze mentoren gaven hierop 
commentaar. Daarna mocht het pu-
bliek stemmen. De drie deelnemers 

met de meeste stemmen mochten 
door naar de beslissende eindfinale.“

Eindstrijd 
In deze laatste en beslissende eind-
strijd moest een vrij ontspannen Tom 
het opnemen tegen BMX’er Nicky 
van der Veen en inline skater Jelle 
Briggeman : “Ik had niks te verliezen. 
Als ik zou winnen dan zou dat mooi 
zijn. Als ik niet zou winnen dan zou 
dat niet erg zijn. Ik was al blij dat ik 
de finale had gehaald.” De drie fina-
listen kregen ieder een halve minuut 
tijd om hun meest spectaculaire trucs 
uit te voeren. Het Aarles talent schit-
terde met een ‘Frontflip-no-hander’ 
(een voorover salto zonder handen 
over een gat van vijf en een halve 
meter) en een ‘360 tripple downsi-
de tailwhip’. Tom legt uit: “Je draait 

dan met je lichaam een rondje naar 
links. Ondertussen draait je fiets drie 
keer in tegengestelde richting terwijl 
je het stuur vasthoudt.”

‘Beste Freestyle Sporter’
Na de laatste run ging de jury, be-
staande uit de vier mentoren, in 
overleg. Het publiek had in deze 
eindfase geen stemrecht meer. En-
kele spannende minuten later werd 
Tom van den Bogaard uitgeroepen 

tot ‘Beste Freestyle Sporter van 
Nederland’. Onder groot gejuich 
van het enthousiaste publiek nam 
de kersverse kampioen, met brede 
glimlach, een gigantische beker in 
ontvangst: “Hij is echt zwaar. Als je 
die een half uur omhoog moet hou-
den voor het maken van foto’s krijg 
je een lamme arm.” Naast titel en 
beker won Tom ook een reis naar 
de Verenigde Staten: “Daar mag ik 
gaan rijden met een professionele 
rijder. Ook wordt er een film opge-
nomen door een professionele ca-
meraman.”

China 
Lang stilstaan bij zijn overwinning 
kon Nederlands beste Freestyle 
sporter niet. Na een ‘afterparty’ 
tot in de kleine uurtjes en een kort 
nachtje, moest hij snel zijn koffer 
pakken om af te reizen naar China. 
Daar kwamen, in de stad Chengdu, 
‘s werelds beste BMX wedstrijdrij-
ders bijeen om deel te nemen aan 
de ‘Fise World Tour’. Ook in deze 
internationale wedstrijd wist Tom 
zich te kwalificeren voor de finale. 
Uiteindelijk behaalde hij daar een 
prachtige elfde plaats.
Enthousiasme 

Met veel plezier kijkt de jonge BMX’er 
terug naar The Freestyle Games: “Het 
is gewoon gaaf om een keer mee te 
werken aan televisie en om te zien 
hoe zo’n programma tot stand komt. 
Natuurlijk was ik ook heel blij met de 
overwinning. Maar het leukste vind ik 
toch dat ik die andere freestyle spor-
ters heb leren kennen. Dat zijn alle-
maal hele toffe gasten. Ik heb er goe-
de vrienden aan over gehouden.” 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  
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BMX’er Tom van den Bogaard wint BNN-programma ‘The Freestyle Games’

“Ik was al blij dat ik de finale had gehaald”

Tom van den Bogaard heeft het televisieprogramma ‘The Freestyle Games’ van BNN gewonnen

Met deze titel mag ik naar 

de Verenigde Staten om 

daar met een professionele 

rijder te gaan BMX’en

Het was fantastisch om 

andere freestyle sporters te 

leren kennen

vd wiel  Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

€ 50,- KORTING!

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

 350BT

van €609,-  voor €559,-  
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij 
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Heden overleed zacht en kalm

Ronnie Gervais

 Buitenzorg (Indonesië),  † Helmond, 
5 juli 1936  22 oktober 2015

Beverstraat 29, Beek en Donk
Correspondentieadres: Lijsterlaan 62, 5741 KS Beek en Donk

Op dinsdag 27 oktober j l. hebben we Ronnie, in besloten kring, naar 
zijn laatste rustplaats begeleid bij zijn moeder op de 
parochiebegraafplaats H. Leonardus te Beek en Donk.
Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van de Zorgboog 
en dr. Mechelinck.

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

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

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

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts 
van ons heengegaan ons pap, opa en overgrootvader

Ad van den Broek
echtgenoot van

Jo van den Broek-van Heeswijk †
hij overleed in de leeftijd van 86 jaar

Correspondentieadres:
De Bergen 92
5706 RZ Helmond

We nemen afscheid op vrijdag 30 oktober om 10.30 uur  in de aula van 
uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk,  waarna wij  
aansluitend ons pap in besloten kring herenigen met ons mam op de  
begraafplaats van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Mariahout.

Na de afscheidsdienst bent u welkom in de koffiekamer van genoemd 
uitvaartcentrum.

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, 

dan mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen

De seizoenen van het leven voltooid

Peter en Iryna   
 Sharon en Bart
 Lindsey en Ali    
 Chrissy en Marc
 Davey
  
Harold en José
 Guusje
 Martje

Anja †
 Romy
  
Maryvonne en Pieter-Jan  
 Annemarie
  
Maykel en Willeke 
      Kim
     Max

en achterkleinkinderen

Wij zijn ontroerd door de warme belangstelling en betrokkenheid tijdens 
het ziek-zijn en na het overlijden van mijn man, ons pap en onze opa

Tiny van der Linden
Daarom danken wij graag iedereen voor de vele bezoekjes, kaartjes, 
lieve woorden van troost en uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst. 

In het bijzonder danken wij huisarts drs. C.M. Mechelinck, de thuiszorg en 
iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan zijn afscheid.

Tijdens de uitvaartdienst is het mooie bedrag van € 1020,- gedoneerd, 
welk bedrag naar wens van Tiny is overgedragen aan het 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van de MPN Stichting.
Waarvoor onze hartelijke dank.

Nettie van der Linden-Schepers, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Te midden van haar gezin is rustig ingeslapen
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria van Empel-van Vijfeijken
echtgenote van

Gerard van Empel †

∗ Beek en Donk, 8 april 1925           † Helmond, 24 oktober 2015

Wij hebben vandaag, donderdag 29 oktober, afscheid van moeder 
genomen tijdens een uitvaartdienst in de H. Michaëlkerk in  
Beek en Donk. 
Aansluitend hebben we haar te ruste gelegd bij vader op 
begraafplaats De Oude Toren.

Correspondentie: Harmonielaan 5, 5741 NP  Beek en Donk

Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons niet alleen.
Wat wij in haar bezaten,
blijft altijd om ons heen.

    Aarle-Rixtel: Dorien en Hans van Asten-van Empel 
      Anke en Willian
      Moniek en Daan
      Teun en Eline

Beek en Donk:  Bart en Rachel van Empel-Thomassen
      Geert en Marjolein
      Paul

 *

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Redacteur:  Suzan Mulder 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
      (Aarle-Rixtel)

Meer dan de helft van de 
Laarbekenaren sport minimaal één 
keer per week. Dat blijkt uit onder-
zoek van TipMooiLaarbeek onder 
1300 inwoners van de gemeente. 
Bijna 40% van de ondervraagden 
sport zelfs 2 of meer keren per week. 
Daar staat tegenover dat 40% van 
alle respondenten niet aan sport doet. 
De MooiLaarbeekKrant onderzocht de 
sportiviteit van de Laarbekenaren en 
vroeg buurtsportcoach Ilse van Ham 
naar haar reactie.

Tevreden over aanbod en diversiteit
Van de sportende Laarbekenaren is 
maar liefst 54% lid van een sportver-
eniging en bovendien is 80% van de 
respondenten het erover eens, dat er 
in zijn of haar eigen dorp voldoende 
sportgelegenheden in de buurt zijn 
met een grote diversiteit aan sporten. 
We zijn dus tevreden over het aan-
bod en lijken daar ook goed gebruik 
van te maken. Hoe komt het dan, dat 
zo’n 40% van de deelnemers aan-
geeft niet te sporten? Uit de enquête 
blijkt, dat een groot deel (32%) van de 
niet-sporters het simpelweg niet leuk 
vindt om te doen. Daarnaast geeft 
21% aan niet te kunnen sporten van-
wege de gezondheid of een blessure 
en voor 16% van de respondenten 
blijkt tijdgebrek de reden te zijn. 

Blijven motiveren
Hoe doen we het in Laarbeek ten op-
zichte van de rest van Nederland? 
Buursportcoach Ilse van Ham stimu-
leert namens de gemeente Laarbeek 
mensen om te gaan sporten en be-
wegen. Zij streeft naar samenwer-
king tussen partijen die bezig zijn 
met sport, bewegen en gezondheid 
en ondersteunt initiatieven als de 
Gezondheidsrace, Laarbeek Sportief, 
de Nationale Sportweek en het nieu-
we Expeditie Laarbeek voor de jeugd. 
Volgens Ilse is het landelijk streven om 
de sportdeelname van 50% naar 60% 
te verhogen (bron: NOC*NSF). We 
doen het dus goed in Laarbeek, want 

we zitten met z’n allen precies op de 
norm van 60%. “Maar toch zegt de 
uitslag van de enquête mij vooral dat 
het zinvol is om mensen te blijven mo-
tiveren om te sporten en bewegen”, 
vertelt Ilse. “Van jongeren tussen de 12 
en 18 jaar is bijvoorbeeld bekend, dat 
75% is aangesloten bij een vereniging, 
maar dat maar 29% voldoet aan de 
beweegnorm die past bij de leeftijd.”

“Doe iets wat bij je past en vraag om 
advies”
“Het is belangrijk dat je iets doet wat 
bij je past”, vindt Ilse. “We boffen in 
Laarbeek, met actieve sportvereni-
gingen, goede sportaccommodaties, 
sportcentra en twee trimbanen. Er is 
keuze genoeg.” Voor de mensen die 
sporten niet leuk vinden, is er dus ei-
genlijk geen excuus meer. Er zijn zo-
veel verschillende mogelijkheden, dat 
er voor iedereen wel iets te vinden 
moet zijn. Maar hoe zit dat als je van-
wege gezondheid of een blessure niet 
kunt sporten? “Als mensen wel willen, 
maar een beperking of drempel erva-
ren, dan helpen we mensen graag op 

weg om sporten toch mogelijk te ma-
ken”, legt Ilse uit. “Dat doe ik onder 
andere samen met ViERBINDEN, waar 
een sportcoach actief is die zich voor-
namelijk richt op jongeren. In het geval 
van een blessure raad ik aan eens bin-
nen te lopen bij een fysiotherapeut of 
sportcentrum. Zij kunnen mensen heel 
goed op weg helpen om verantwoord 
te bewegen, ook met een blessure of 
gezondheidsproblemen.”

‘Er zijn voldoende sportmogelijkheden in Laarbeek’

Laarbeek Sportief september 2015

Laarbeek Sportief september 2015

“Het is belangrijk dat je 

iets doet wat bij je past”

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

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

Openings
aanbieding 

 

Charge 2+ 

Koppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en DonkKoppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en Donk

Openings
aanbieding 
Openings
aanbieding 
Openings

Charge 2+ 

Koppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en DonkKoppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en DonkKoppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en DonkKoppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en Donk

€ 149,00

40

Ik sport niet

1 keer per week

2 keer per week

3 keer per week

4 keer per week

meer dan 4 keer per week

weet niet

20 21

13

3 2 1

Hoe vaak sport u 
gemiddeld per week?
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Vrijdag 30 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 31 oktober

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Wim van den Berg (mged), 
Anna de Korte, Toon Biemans, Pater Eustachius van Lieshout. 

Zondag 1 november Allerheiligen

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor O.L. Vrouw Presentatie
Intenties in deze viering voor: Overleden begunstigers van 
het Onze Lieve Vrouwe Gilde, Henk van Duppen(par), 
Sien Nooijen (fund), Frans Vogels, Hanneke van Berlo, 
Overleden ouders de Korte–Verhaar (fund), Nelly van de 
Ven, Overleden ouders Jan en Mien Smits–van de Ven (verj 
Jan), Rietje Westerlaken (par), Overleden ouders Bertha en 
Wim van Dijk–Swinkels, Leen van Oort- Huibers, Bep Roxs 
en Nel Verhoeven, Tot welzijn van de parochie.        

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Laurens Spoorendonk 
(mged), Jo Manders-Maas, Bert Manders Catharina de 
echtgenote en Marietje de dochter, Jan Gilsing, Overleden 
familieleden Manders-van Osch, Jan van de Kam, Martien 
Poels, Grard Cooijmans

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-Colen, 
Antonius van den Heuvel, Gerta Thijssens, Nelly van 
den Berg-Swinkels, Nico en Netty Jacobs-van Balkom, 
Toon Kusters, Wilhelmus en Gordina Spoormakers-
van den Eijnde en hun kinderen Mariëtte en Lambèr, 
Theodorus en Jacoba Jonkers-Bardoel, Jo en Piet Penninx-
Verbakel, Piet van Duijnhoven en overleden familie-
leden Van Duijnhoven-van Asseldonk, Lorenz en Mia 
Theuer-Gerlach, Thies en Betje Vogels-Iven en Sigrid 
Bimmermann de schoondochter, Wim van Lieshout, Lies 
Vesters-van Hout en Sjef Vesters, Overleden familieleden 
Van de Laar-Wienfort

Maandag 2 november Allerzielen

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.15 Beek en Donk Begraafplaats “De oude Toren”.
Grafzegening

19.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Gebedsviering waarin de overledenen van het afgelopen 
jaar worden herdacht. Voorgegaan door de werkgroep 
avondwake, m.m.v. oMase-koor

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Allerzielenviering m.m.v. Kerkkoor O.L. Vrouw Presentatie
Na de viering zullen we gezamenlijk naar het kerkhof 
gaan om onze overledenen te herdenken

19.00 Lieshout St Servatius
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Overleden familie Van de Kam-van den Heuvel (fund), Miet 
Truus en Jan van Dooren (fund), Sjaan van den Heuvel-van 
Asseldonk (Hakendover), Antoon Bouw (Hakendover), 
Sjaan van der Aa-van den Tillaar (Hakendover).

19.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. de Avondwake werkgroep

19.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. de Avondwake werkgroep
Intenties in deze viering voor: Marinus van Duuren Maria 
Aarts de echtgenote Maria en Catharina de dochter, Anny 
Manders-van Leuken (Hakendover), Jo van Schaijk-Slegers 
(Antoniusgilde), Theo van der Vrande (Hakendover), Piet van 
Dommelen, Jan en Riek Kerkhof-Huijbers, Richard van der 
Heijden, Lou Maas, Alle overleden leden KBO Beek en Donk 

20.00 Beek en Donk Begraafplaats Leonarduskerkhof
Grafzegening

Dinsdag 3 november

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 4 november

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 5 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
30 oktober - 5 november 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Kienavond bij seniorenvereniging KBO Lieshout
Lieshout – KBO Lieshout houdt op 
vrijdag 30 oktober haar bekende kien-
avond in het Dorpshuis van Lieshout. 

Als u er nog nooit bent geweest, 
probeer het dan eens. Kom naar het 
Dorpshuis en schuif gezellig aan. Kom 
kienen en win een van de prachtige 
prijzen en misschien wel het bedrag 

dat in de jackpot zit. De zaal is open 
om 19.00 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. Na het kienen is er nog de 
loterij met vele mooie prijzen. Iedereen 
is hier welkom.

Mariahout - Kom ook een kaarsje ver-
sieren en aansteken of laat een naam en 
boodschap achter in de herinnerings-
boom. Laat je meenemen door een Ver-
teltheater en je gedachten de vrije loop 
tijdens een minuut stilte. Op zondag 1 
november is er een intiem en eigentijds 
samenzijn in het Openluchttheater voor 
jong en oud die wil gedenken.

Deze avond is een initiatief van Franca 
van de Kerkhof en mede georganiseerd 
door Marion Jebbink, Wendy Mulders 
en Jan Manders, met dank aan de vele 

vrijwilligers en sponsoren. “We zien hoe 
menselijk rouw eigenlijk is, maar tevens 
hoe weinig tijd en ruimte er in deze tijd 
voor genomen wordt. Dat is jammer, 
want als je er tijd voor neemt, kan je de 
pijn doorleven. Tijdens de avond, die om 
19.00 uur begint, herdenken we samen 
onze dierbaren. Samen, om te zien dat jij 
niet de enige bent die verdriet met zich 
meedraagt. Omdat herinneringen onbe-
taalbaar zijn”, aldus de initiatiefnemers. 

Luister naar livemuziek en drink een glas 
warme glühwein bij een van de vuur-

korven. Uiteindelijk mag het leven ook 
gevierd worden. De horecagelegenheid 
van het Openluchttheater is exclusief 
voor het herdenkingsevenement  geo-
pend.

De bijeenkomst ‘Licht-op Herinneren’ is 
zondag 1 november van 19.00 tot 20.30 
uur (poort open vanaf 18.45 uur) in het 
Openluchttheater Mariahout, Mari-
astraat 27a in Mariahout. De toegang is 
gratis. Wij nodigen je uit om deze tradi-
tie op een eigentijdse manier te beleven.

Aarle-Rixtel - De KBO/Seniorenver-
eniging Aarle-Rixtel houdt op don-
derdag 5 november weer de maan-
delijkse ‘korte’ wandeling. Dit keer 
gaan de wandelaars naar de Stiphout-
se bossen. Deze wandeling start om 
9.30 uur aan het einde van de Wie-
biegenweg (aan de rand van het bos 
) te Stiphout, min of meer in het ver-
lengde van de Jonker Karellaan. Hier 
kan men de auto of fiets parkeren. 

De wandeling loopt onder meer langs 
een aantal mooi gelegen vennen. 
Sommige ervan zijnx deels verland. Je 
vindt er verschillende bijzondere plan-
ten. De   bos bestaan vooral uit ver-
schillende soorten naaldbomen, maar 
ook uit talloze soorten loofbomen. De 

eigenaar, de gemeente Helmond, is al 
enige jaren bezig om het bos een meer 
natuurlijker aanzien te geven. Vooral 
in de herfst, met al zijn kleuren, is het 

er heerlijk wandelen. Tijdens de wan-
deling wordt er op een paar plekken 
uitleg gegeven. Maar het is vooral de 
bedoeling om samen fijn te wandelen.

De Dopheide is een nieuwe straat op De Hooge Suute in Mariahout. Ze is ge-
legen tussen de Wilhelminastraat en de Tuindersweg. De straat is in aanbouw. 
De Dopheide is een geslacht van planten uit de heidefamilie (Ericaceae). Het 
kenmerkende van de plant, is dat hij groeit op een vochtige bodem, hij komt 
in juni al tot bloei. Alle leden van het geslacht hebben altijd groene, naaldach-
tige bladeren van 2-15 mm lang in kransen van drie of vier. De viertandige 
bloemkroon met vrije meeldraden is omgeven door een groene kelk (vlees-
kleurig bij Erica carnea). Erica sicula heeft meestal een vijftandige bloemkroon. 
De verwante soort Bruckenthalia spiculifolia heeft meeldraden doe met de 
bloemkroon vergroeid zijn. De meeste Europeese soorten zijn dwergheesters 
van 20-80 cm. Hoog. De grootste zijn de boomheide (Erica arborea) en de 
bezemdophei (Erica scoparia) die 6-10 meter hoog kunnen worden.
Het gebied waar nu de Dopheide ligt was in 1792 Stommens Camp, en was 
onontgonnen gebied, zoals zoveel in Mariahout was. 

Uit: Wikipedia en ‘t archief van de Heemkundekring “’t Hof van Liessent”,
Henny Bevers – van den Baar

DE DOPHEIDE
Een intiem en eigentijds samenzijn voor jong en oud die wil gedenken

Allerzielen 2015: ‘Licht op Herinneren’

Maandelijkse ‘korte’ wandeling KBO Aarle-Rixtel
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Beek en Donk - De band ‘Slash ‘n 
Roses’ werd op 17 oktober in 013 in 
Tilburg uitgeroepen tot beste cover-
band van Zuid-Nederland. Eén van 
de leden van deze band is Manfred 
Weijers uit Beek en Donk. Samen 
met vertegenwoordigers uit andere 
provincies strijdt ‘Slash ‘n Roses’ 
begin januari 2016 om de titel ‘Bes-
te Nederlandse coverband’ in rock-
tempel Paradiso in Amsterdam.

Naam
Samen met Arjan Kok, Hidde 
Weetink, Richard Dalmolen en 
Ronald Ottendorf vormt Manfred 
de coverband Slash ’n Roses. De 
naam is een verwijzing naar de in 
Hampstead, Londen opgegroei-
de voormalige leadgitarist van de 
Amerikaanse rockband Guns ’n 
Roses. De legendarische gitarist 
Saul Hudson, beter bekend als 

Slash, is het voorbeeld voor de 
leden van de coverband. Daar-

om hebben ze in hun bandnaam 
expliciet deze gitarist vernoemd. 
Hoewel de rockband van Manfred 
voornamelijk muziek van Guns ’n 
Roses vertolkt, spelen ze ook de 
muziek die Slash als soloartiest 
tegenwoordig maakt. De drie gi-
taristen, drummer en vocals-man 
die de groep rijk is, hebben het de 
laatste tijd erg druk met optredens.

Nachtwerk
“Het publiek bestaat voornamelijk 
uit 40+’ers. Er zijn echter ook veel 
jongeren, die niet zijn opgegroeid 
met de muziek, maar die bij onze 
muziek volledig uit hun dak gaan”, 
vertelt een trotse Manfred. De band 
staat voorlopig voor een jaar onder 
contract bij een boekingskantoor, 
maar neemt ook zelf nog boekingen 
aan. Geluid en licht hoeven niet zelf 
te worden ingekocht. Dat doet de 
organisatie. “We hoeven zelf alleen 
voor onze eigen spullen te zorgen en 
in een half uur staat alles opgesteld”, 
vertelt Manfred. Naast het succes 
met de band hebben alle vijf muzi-
kanten gewoon nog een vaste baan 
van 40 uur. De leden van de band 
treden op door heel Nederland en 
België, waardoor zij vaak ‘s morgens 
vroeg pas thuis zijn.

Puntjes op de i
In het rapport van de vakjury staat 
vermeld, dat ze onder de indruk is 
van de strakke ritmesectie en het vir-
tuoze gitaarspel van Slash ’n Roses. 
Speciaal de nummers ‘Sweet Child 
o’ Mine’ en ‘Paradise City’ worden 
genoemd om de sterke interactie 
met het publiek. Omdat de eerste 
prijs verdiend gewonnen is, mag de 
groep op 9 en 10 januari naar Para-
diso in Amsterdam om op het heilige 
podium van de ‘main hall’ een gooi 
te doen naar een plaats in de ‘Bene-
lux Grand Finale’. Dit is de eindstrijd 
om ‘The Clash of the Cover Bands 
Award 2015/2016’. In de aanloop 
naar het optreden in Paradiso krijgen 
deelnemende bands gratis band- en 
vocalcoaching aangeboden. 

De MooiLaarbeekKrant wenst de 
band veel succes in de race naar 
de titel ‘Beste coverband van de 
Benelux’. Meer informatie over de 
groep en de wedstrijd is te vinden 
op www.slashnroses.com en 
www.theclashofthecoverbands.com.

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Roerbak Speciaal

1+1 gratis
Hollandse Bloemkool           
     per stuk  0.99
Goudreinette    per kilo 0.99

Paprika Stoplicht  per zak    1.29

Elstar        per kilo  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Pompoenen

Slash ’n Roses betiteld tot beste coverband van Zuid-Nederland

Er zijn ook veel jongeren 

die bij het horen van onze 

muziek volledig uit hun 

dak gaan

Manfred Weijers mag zich met zijn coverband ‘Slash ‘n 
Roses’ betitelen als ‘Beste coverband van Zuid-Nederland’

Coverband ‘Slash ‘n Roses’, vlnr. Richard Dalmolen, Roland Ottenhof en Manfred Weijers Fotograaf: John van de Born

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Volg 

ons!

Koopzondag 8 november. Opening Formido.

Feestelijke kortingen!!! 
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Accuschroef-
boormachine
Type: EPC 12CA
Accu:12 V/1,2 Ah NiCd.
Max boordiameter: 25 mm

WOENSDAG 
4 NOVEMBER
voor de eerste 
50 betalende klanten 
met een besteding 
van €50,- of meer 
een Black &Decker 
Accuschroefboormachine

T.w.v. 59.95, maximaal 1 per klant. 

WIJ ZIJN VERHUISD VAN 1000 M2 

NAAR RUIM 3000 M2 BOUWMARKT

K� p� ndag �  

8 n� � � r � n 

11.00-16.00 
 r

OPENING 
WOENSDAG 4 

NOVEMBER A.S.
OM 9.00 UUR!

5 DAGEN LANG
VAN WOENSDAG 4 T/M 
ZONDAG 8 NOVEMBER

20

OP ALLES

+ SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!

*

*Zie de spelregels in de bouwmarkt. *Zie de spelregels in de bouwmarkt. 

ONS NIEUWE ADRES: 
WILHELMINAWEG 5 
IN BEEK EN DONK

Formido Beek en Donk
Wilheminaweg 5

Tel.:  0492-46 21 78 

 GRATIS!
VERNIEUWDE OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M VRIJDAG: 9.00-20.00 UUR
ZATERDAG: 9.00-17.00 UUR 

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

Op de foto van vorige week kwamen 
heel veel reacties binnen. Een greep uit 
die reacties:

Dit is de Sint Jozef jongensschool op de 
Donk vanaf de fietsenstalling gezien. 
Deze school stond aan de Kapelstraat 
waar nu 3 woningen staan met de 
huisnummers 52, 52 A en 52 B.   Vele 
Donkse jongens hebben hier onderwijs 
gekregen van o.a. de meesters Hame-
lijnck, Lammers, Theunissen, van Me-
chelen en Beren.
Met vriendelijke groeten,
Tijn van der Bruggen

Die foto moet voor veel kalende en 
grijzende Donkse mannen heel bekend 
zijn. Het is een foto van de voormalige 
jongensschool Sint Jozef aan de Kapel-
straat in Beek en Donk, of liever gezegd 
‘op de Donk’. Te zien zijn een gedeel-
te van de speelplaats en de ramen van 
klas 4, 5 en 6. Eind jaren zestig van de 
vorige eeuw is deze school afgebroken 
en zijn op deze plek enkele huizen ge-
bouwd. De school lag nabij de kruising 
van de Kapelstraat met de Raagten-
straat en de Oude Bemmerstraat. 
Met vriendelijke groeten,
Jan van de Vossenberg

Dit was de St. Joseph Jongensschool 
aan de Kapelstraat in Beek en Donk, in 
gebruik tot januari 1967. Kolenkachels, 
geen aula en geen personeelskamer. Ik 
begon in 1965 met een klas 2 (groep 4) 
van 45 kinderen, een groot verschil met 

de huidige tijd.
Vriendelijke groeten,
F. van Griensven

Volgens mij is dit de oude (la-
gere) jongens school in de Ka-
pelstraat. Deze stond tegenover 
bakkerij Loos.
Met vriendelijke groet,
Buddy Bloem

De afgebeelde foto is van de Jozef-
school in de Kapelstraat op de Donk. 
Dit was de jongensschool. De foto laat 
slechts een gedeelte van de school zien. 
Als ik me goed herinner bevonden zich 
hierin klas 4 met meester Beerens, klas 
5 met meester Lammers en klas 6 met 
meester Hamelinck toen hoofd van de 
school.
Met vriendelijke groet,
Jan Schepers

Het gebouw op de foto is een stuk 
van de oude St-Jozef jongensschool 
van de Donk die in de Kapelstraat 52 
stond. Het gebouw was L-vormig. En 
op het korte stukje was een bovenver-
dieping met daaraan vast de overkap-
ping. Stond vlak bij de kruising Kapel-
straat-Raagtenstraat-Bemmerstraat.
Met vriendelijke groeten P. Bloemers.

Dit was vroeger de jongensschool op 
de Donk (Kapelstraat) Als dit zo is zou 
dit de eerste foto zijn die ik er ooit van 
gezien heb!
Henk van Stiphout

De foto is van de jongensschool aan 
de Kapelstraat op de Donk (Sint Jozef-
school). De ramen van links naar rechts, 
de eerste drie, klas vijf van Meester 
Lammers, de volgende drie, klas zes 
van Meester Hamelinck, later Mees-

ter Kuylaars, de volgende klas vier van 
Meester Beerens, later Meester Mar-
tens. De foto is gemaakt onder het af-
dak dat de twee speelplaatsen scheidde 
van klas een en twee, en klas drie, vier, 
vijf en zes.
Hans Vereijken.

Dit is de Sint Jozefschool van Donk. 
Daar heb ik op school gezeten vroeger.
Met vriendelijke groet, Ad Coolen

De foto is van de oude jongensschool 
aan de Kapelstraat in Beek en Donk. Ik 
ben hier opgegroeid met, later, veel be-
kende Beek en Donkenaren.
Groet, Noud van Geffen

Dit is de St. Jozefschool in de Kapel-
straat op de Donk. Daar zat ik vroeger 
op school.
Groet, Harrie Heesakkers

Historische beelden
Dorpsfeesten 2016 weer van start
Aarle-Rixtel - De zomer is voorbij, 
de herfst is van start, zo ook de or-
ganisatie van het mooiste feest van 
Aarle-Rixtel, de Dorpsfeesten! De 39e 
editie staat voor de deur. Bij de eerste 
vergadering is er direct een wijziging 
ingetreden in het dagelijkse bestuur. 

Karin Appeldoorn is de nieuwe secre-
taris, zij heeft het stokje overgenomen 
van Chantal Manders. Chantal neem 
echter geen afscheid van de Dorps-
feesten, ze blijft lid van de jeugdcom-
missie. De organisatie wil Karin via 
deze weg veel plezier en succes wen-
sen met haar nieuwe functie. 

De Stichting Dorpsfeesten zijn begon-
nen met de organisatie van dit mooie 

feest dat jaarlijks in het Hemelvaarts-
weekend plaats vindt. Wil jij komend 
jaar ook meedoen met de dorpsfees-
ten met je familie, vrienden, collega’s, 
straatgenoten, sportclub of een andere 
samenstelling, dan is nu het moment 
om eens een balletje op te gooien. Je 
hebt nu alle tijd om een team samen 
te stellen, de eerste ploegleidersverga-
dering is pas in januari. Tot dan heb je 
alle tijd om een team samen te stellen. 
Vanaf 12 personen kun je al meedoen.

Beek en Donk - Mede dankzij de inzet 
van vele muziekgezelschappen is op 
27 september het seizoen 2015 met 
succes afgesloten. Ook volgend jaar 
organiseert de Stichting Muziektuin-
Podium weer optredens in de Muziek-
tuin van Beek en Donk. 

Hierbij nodigen zij muziekgezelschap-
pen en solo musici, in alle genres, van 

klassiek tot rock, uit zich in te schrijven 
voor het seizoen 2016. Voor meer in-
formatie over de geplande datums en 
de wijze van inschrijven, kunt u terecht 
op www.muziektuinpodium.nl.

De inschrijvingstermijn sluit op 15 no-
vember 2015. Begin januari maakt de 
Stichting MuziektuinPodium het pro-
gramma voor 2016 bekend.

Inschrijving MuziektuinPodium 2016

Fotograaf: Joost Duppen
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Nieuw pand Formido: 3000 vierkante 

meter doe-het-zelven
Stof tot nadenken
Gister viel mijn oog op een 
poster in een Eindhovens 
bushokje. Daarop verkondigde 
het mannetje van Bol.com een 
bijna ongeloofwaardige belofte. 
Want als je vóór de middag een 
artikel aanschaft via hun website, 
kun je deze al vanaf vijf uur in de 
middag ophalen bij een Albert 
Heijn bij jou in de buurt. Ze 
beweren dus slechts vijf uurtjes 
nodig te hebben om je bestelling 
van A naar B te brengen. Dat 
zijn 300 minuutjes. 18.000 
secondjes. Bizar. Dat het kan. 
Maar wat ik dan nog het meest 
bijzondere vind aan deze belofte, 
is het grote contrastverschil. 
Met bijvoorbeeld een standaard
model bank. 
Daar moet je met 

een beetje pech godnakes nog 
steeds acht tot tien weken 
geduld voor hebben. En dan 
zit het letterlijk nog mee ook. 
Dus van een specifieke theezeef 
of een trampoline van 244 
cm doorsnee kun je dezelfde 
dag al genieten, terwijl je voor 
een primaire levensbehoefte 
(lees zitcomfort) twee tot drie 
maanden in de wacht moet 
staan. En om tijdelijk een 
trampoline in m’n woonkamer 
neer te zetten. Daar sta ik nou 
niet echt om te springen. Lui 
zijn ze, die meubelfabrikanten. 
En dan nog niet te spreken over 
een ander kleurtje. Materiaaltje. 
Of type vulling. Het moet toch 
anders kunnen? Makkelijker, 
praktischer en vooral sneller? Ik 
snap ook wel dat een bank wat 
meer aandacht vergt dan een 
freaking theezeef, maar toch. 
Het kan toch niet zo zijn dat men 
die levertijd écht nodig heeft om 
die bank in elkaar te timmeren 
en van een kleedje te voorzien? 
Dan blijft er toch wel heel weinig 
marge over, of het uurloon van 
de fabriekslieden moet wel zo 
ontzettend minimaal zijn. Hoe 
dan ook. Het geeft toch wel stof 
tot nadenken…

Joey van der Leemputten 

COLUMN

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk - Samen met Erik 
Verhoeven runt Arno van der 
Heijden de drie Formido-vesti-
gingen in Mill, Sint-Michielsge-
stel en Beek en Donk. De winkel 
in Beek en Donk gaat komende 
week verhuizen. Nu is Formido 
nog gevestigd aan de Beekerhei-
de 15A in Beek en Donk. Vanaf 
komende woensdag 4 november 
gaan de deuren aan de Wilhel-
mina weg 5 open. Daar zullen de 
klanten van de doe-het-zelfwin-
kel hun hartje kunnen ophalen op 
3000 vierkante meter winkel en 
showroom. “De nieuwe winkel 
biedt meer ruimte voor artikelen, 
showroom, loods voor opslag en 
parkeerplaats”, aldus Arno van 
der Heijden.

“In 1993 ben ik begonnen met de 
overname van een kleine doe-het-
zelf-zaak aan de Koppelstraat in 
Beek en Donk. Dat was een winkel 
met een oppervlakte van 300 vier-
kante meter. Daarna werden we 
onderdeel van de Formido-formu-
le. Nu baten we met ons tweeën 
drie Formido-vestigingen uit. Ons 
hoofdkantoor zit in Beek en Donk. 
In het hoofdkantoor worden inter-
ne opleidingen verzorgd en coör-
dineren we alle acties en dergelij-
ke. We hebben 40 medewerkers, 
onder wie ook eigen monteurs. 

Die kunnen ook bij klanten thuis 
helpen bij de installatie en monta-
ge van onder andere zonwering, 
kasten en deuren. Dat is ons eigen 
unieke maatwerkconcept. Met 
dat concept kan de klant in onze 
winkel zijn inspiratie opdoen en 
kan de verkoper-monteur bij hem 
of haar thuis alles piekfijn installe-
ren en monteren”, vat Arno van 
der Heijden de evolutie van zijn 
doe-het-zelfcarrière samen.

Schaalvoordeel en klantvriendelijker
“De nieuwe locatie biedt tal van 
voordelen. Twee verdiepingen 
showroom vol met spullen voor 
elke doe-het-zelver. Maar ook voor 
decoratie, zoals verf. In de nieuwe 
winkel is ook 1200 vierkante meter 
opslagruimte voorzien. Dat biedt 
een enorm voordeel op het gebied 
van inkoop. We kopen vanuit Beek 

en Donk in voor onze drie vesti-
gingen en kunnen alle artikelen 
zelf opslaan. Zo kunnen we onze 
prijzen laag houden, wat natuur-
lijk weer een voordelig effect heeft 
voor de klant. De nieuwe winkel 
biedt ook praktische voordelen. 
Op ons vorige adres moest het 
laden en lossen aan de voorkant 
gebeuren. En daar stonden ook de 
auto’s van de klanten. Vanaf nu 
gebeurt het laden en lossen aan 
de achterkant van de winkel en 
kunnen onze klanten de voorkant 
van het pand gebruiken om te 

parkeren. Met de showroom en de 
opslagruimte zullen we in de nieu-
we winkel een echte bouwmarkt 
worden. En dat is uniek voor een 
dorpse gemeenschap als Laarbeek. 
En met een woonwinkel naast de 
deur oefenen we extra aantrek-
kingskracht uit voor mensen die 
hun woning of tuin een nieuwe 
look willen geven.”

5 dagen openingsfeest met veel acties 
Op woensdag 4 november barst 
het openingsfeest aan de Wilhel-
minalaan 5 los. “Het openings-
feest zal vijf dagen duren. Tijdens 
die dagen kunnen onze klanten 
de nieuwe winkel komen bekij-
ken. Uiteraard met kortingen en 
ook gratis artikelen. Ze kunnen 
ook kennis komen maken met 
de oude, maar zeker ook met de 
nieuwe medewerkers. En het uit-

gebreide assortiment zal worden 
getoond. We hebben nu tweeën-
eenhalf keer meer producten dan 
in onze vorige winkel. Het loont 
dus zeker de moeite om een keer 
te komen kijken”, vertelt een en-
thousiaste Van der Heijden.

Op www.formido.nl vind je 
alle inspiratie voor in huis 
die je nodig hebt. Daar vind 
je ook informatie over de 
Formido-vestigingen in Mill, Sint-
Michielsgestel en natuurlijk Beek 
en Donk.

Eigenaar Arno van der Heijden kijkt ernaar uit om in het nieuwe Formido-pand aan de slag te gaan
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Linda van BrunschotJan van den Boogaard
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

SudokuHard

4 2

9 6

3 7 9 4

8 4 5 2

5 9 1

7 9 5 3

1 2 6 8

7 2

1 9

Puzzle #131292

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ALLEEN
BALLON
BIEDEN
BINNEN
CABINE
CRISIS
DUIMEN

ETMAAL
EXAMEN
GEBOUW
GRATEN
INGAVE
INKOOP
KUDDES

LASTER
MAPPEN
NORMEN
ONTZET
OPVOLG
PAPIER
POPPEN

REMMEN
SHOVEL
STEVIG
TRUIEN
UITLEG
WEGDEK
WREKEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

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

ALLEEN BALLON BIEDEN
BINNEN CABINE CRISIS
DUIMEN ETMAAL EXAMEN
GEBOUW GRATEN INGAVE
INKOOP KUDDES LASTER
MAPPEN NORMEN ONTZET
OPVOLG PAPIER POPPEN
REMMEN SHOVEL STEVIG
TRUIEN UITLEG WEGDEK
WREKEN

...

de razende reporter

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

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

BMX-talent

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

Heerlijke appeltaart met kaneel

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 125 gr boter (kamertemperatuur)

• 150 gr witte basterdsuiker
• 2 tl kaneel
• 2 eieren
• 125 ml zure room
• 175 zelfrijzend bakmeel
• 1 el poedersuiker 

Appel:
• 2 el bloem
• 2 grote appels
• 3 el bruine basterdsuiker
• ½ el citroensap
• 1 snuf koek of 

speculaaskruiden
• 75 gr walnoten

Ingrediënten: Uitleg van recept:
Verwarm de oven op 180 graden. Mix de boter, witte 
basterdsuiker en de kaneel met een mixer door elkaar. Voeg 
een voor een de eieren toe en mix deze door het romige 
mengsel. Spatel de zure room en het meel met een spatel 
of houten lepel door het beslag. Vet een springvorm van 
ca 24 cm in met een beetje boter en schep het beslag er in. 
Strijk de bovenzijde glad. Schil de appels en snijd in dunne 
plakjes en doe ze samen met de bloem, bruine basterd-
suiker, citroensap en koek of speculaaskruiden in een kom. 
Voeg de walnoten toe en schep alles goed om. Verdeel het 
appelmengsel over de bovenzijde van het beslag en laat on-
geveer 1 cm van de rand vrij. Zet de kaneeltaart ongeveer 
60 min in de oven. Controleer met een prikker of hij gaar is 
van binnen. Bestrooi op het laatst met wat poedersuiker.

De categorieën:

3. 
“Sport”
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Tom aka ‘ELLIOTT’ vd Boogaard wint The Freestyle Games
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Leon van der Zanden: ‘Supergewoon’ of toch niet? 

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk) 

Lieshout – Het was zaterdagavond 
uitverkocht in ‘Ons Tejater’ tijdens 
de show ‘Supergewoon’ van ca-
baretier Leon van der Zanden. Dat 
moet een bijzonder verjaardagsca-
deau geweest zijn voor Leon die 
de dag erop achtendertig werd. 
De MooiLaarbeekKrant sprak hem 
daags voor zijn optreden in Lies-
hout. 

Leon, ik las gisteren in jouw inter-
view met het Eindhovens Dagblad 
dat je het leuk vindt om meteen te 

prikkelen bij binnenkomst. Hoe ga 
je dat in Lieshout doen? 
“Ik ga mijn binnenkomst voor mor-
gen niet verraden, maar die is mooi. 
Ik let daarbij meer op ‘wie zijn jul-
lie?’ En uiteindelijk ben je zelf ver-
antwoordelijk over hoe je mijn show 
vindt. Ik ga het keihard neerzetten 
en dát vind ik prikkelend.”

Prikkelt Lieshout jou eigenlijk als je 
weet dat de voorstelling compleet 
uitverkocht is? 
“Lieshout prikkelt mij niet speciaal 
omdat het uitverkocht is of omdat 
het Lieshout is, maar het is een fijne 
plek om mijn try-out te doen. Dat 
doe ik al jaren zo. Het publiek be-

staat uit veel persoonlijk betrokken 
mensen en dat is fijn om voor te 
spelen. En morgennacht ben ik jarig 
en dan is het gezelliger om in Lie-
shout te staan dan in een achteraf 
zaaltje in Roelofarendsveen!”

Even naar je show ‘Supergewoon’. 
Heb je al wat dingen veranderd? En 
voel je nog iets van spanning voor 
een show? 
“Morgen is het mijn zesde try-out 
en ik heb elke keer, soms klein en 
twee keer grotere dingen veranderd, 
maar het is nu op het niveau van de 
details. Ik laat me daarbij allereerst 
leiden door mijn gevoel en daarna 
door mijn derde oog: mijn regisseur. 

En ja, ik voel spanning. Onzekerheid 
voor een show maakt het echt. Het 
moet geen spreekbeurt worden.”

Met het oog op het vluchtelingen-
vraagstuk zeg je in het ED: ‘Wat ik 
mijn kinderen probeer uit te leggen 
is dat de oplossingen niet in de con-
trasten zitten, maar in de overeen-
komsten: we zijn allebei mensen.’ 
Ik wil graag weten of je ook een 
speciale boodschap hebt aan de le-
zers van de MooiLaarbeekKrant. 
“Ik heb niet een speciale boodschap 
voor Laarbeek, misschien meer één 
voor heel Nederland. Het 8-uur-
journaal is heilig in Nederland, maar 
geeft maar één weergave van de 
werkelijkheid. Het bevat veel ne-
gatief nieuws en bovendien is het 
concurrentiegevoelig. De nieuws-
uitzendingen overtreffen elkaar in 
heftigheid, want daarmee maak je 
nieuws. Je zou je eens af kunnen 
vragen: Als ik in plaats van vluchte-
lingen, het nieuws uitzet, wat dan? 
Mijn boodschap is: als je luistert naar 
je gevoel, dan ben je dichterbij een 
mogelijke oplossing dan wanneer je 
luistert naar al het nieuws. Wat er in 
Steenbergen vorige week gebeurde, 
is een mediastunt en wordt door het 
nieuws aangewakkerd. We moeten 

niet meer denken in ‘wij’ en ‘zij’, of 
zij zijn anders, agressiever of wat 
dan ook. Al die elementen hebben 
wij ook; dat hoort bij ons mens-
zijn. Mensen die aan de deur staan, 
zijn geen post.nl.-producten die je 
terugstuurt. Er is plek en liefde ge-
noeg!”

Toen ik je in juni sprak zei je, na de 
geboorte van je dochter: ‘Ik ervaar 
het burgerlijk leven als een zegen, 
waarbij ik zelf niet meer in het mid-
delpunt sta. Supergewoon maar 
voor mij heel bijzonder.’ Ervaar je 
dat nog steeds zo? En klopt het ei-
genlijk wel? 
“Het voelt nog steeds zo. Nu ik mijn 
eigen familie heb, waarmee ik zo 
verbonden ben, is elk moment een 
zegen. Ik heb een kader en regel-
maat en dat is echt nieuw voor mij. 
Natuurlijk was ik niet blij toen ik er 
vannacht twee keer uit moest voor 
een flesje en een speentje. Maar 
als zij dan in mijn ogen kijkt is alles 
goed. Echt alles!”

Supergewoon laat de veelzijdigheid 
van Leon van der Zanden zien. En 
zo langzamerhand leren we hem 
beter kennen …

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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janlinders.nlActies geldig op vrijdag 30 
en zaterdag 31 oktober 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Alléén op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober en zaterdag 31 oktober

Extra versactie!

RUIM 4 KILO 

299
= TOT 62% KORTING

Kies uit:
• Elstar appels
• Conference peren
• Handsinaasappels
• Bananen

NORMAAL 6.36-7.96

Stel zelf de inhoud 
van de tas samen!

OP=OP



Donderdag 29 oktober 2015 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Jac Babin

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

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij  Adrie 
Martens. Adrie woont aan de 
Havenweg in Lieshout. Vol trots 
vertellen Adrie en zijn vier kleinzo-
nen over hun prachtige verzame-
ling archeologische vondsten.

Rijksmonument
Adrie en Jet Martens wonen in een 
rijksmonument. Hun huis aan de 
Havenweg is van 1719. Het werd 
gebouwd door Mr. Adraensz Bout, 
Heer van Lieshout. Om het huis 
lag oorspronkelijk een gracht. Daar 
is aan de achterkant nog een stuk-
je van over. Het huis is in de loop 
der jaren volledig gerestaureerd. 
Enkele jaren geleden is ook de 
grond van de uitgestrekte tuin ge-
saneerd. Adrie houdt van geschie-
denis. Hij heeft de geschiedenis 
van zijn huis grondig bestudeerd. 
Alle voorwerpen die hij tijdens het 
restaureren en saneren vond, heeft 
hij zorgvuldig bewaard.

Hulp van kleinzonen
De liefde voor geschiedenis sloeg 
over op vier van zijn kleinzonen: 
Dirk (12), Lukas (13), Bram (14) en 
Abe (15). In de weekenden dat zij 
op bezoek waren bij opa en oma, 
gingen ook zij enthousiast aan het 
zoeken. “Er zijn wat gaten gegra-
ven hier”, lacht Adrie. “En telkens 
kwamen er weer nieuwe vond-
sten te voorschijn”, vult Jet aan. 
Dirk vertelt dat ze eens een potje 
vonden, waarvan zij eerst dachten 
dat het heel oud was. Toen ze het 
wat beter bekeken, bleek het toch 
plastic te zijn. “Jaren ’50  en niet 
ouder”, zegt Dirk gewichtig.

De 4 ‘archeologen’ schrijven van 
iedere gevonden voorwerp op 
wanneer ze het gevonden hebben 
en waar. Heel interessant werd het 
toen ze de gracht achter het huis 
gingen uitkammen. Opa had daar 
al eens kruiken en flessen gevon-
den. Toen zijn 4 kleinzonen daar 
aan de slag gingen groeide de 
verzameling aanzienlijk. “Het leu-
ke van flessen, potten en scherven 
is dat er vaak iets op staat”, zegt 
Abe enthousiast. “Op internet 
kun je dan vinden, wie de makers 
zijn en hoe oud het is.”

Toen Bram en Abe met een me-
taaldetector op de proppen 

kwamen, konden ze ook in de 
tuin gerichter zoeken. Ze vonden 
vaak spijkers, gewone, maar ook 
heel oude gesmede exemplaren. 
Een aantal ligt in de vitrinekast. 
Ook vonden ze  tractoronderde-
len in de grond. “Opa heeft me 
uitgelegd dat ze vroeger niet zo 
nauw keken”, lacht Bram.

Tijdens de sanering van de tuin, 
was er ook een echte archeoloog 
aan het werk. Die verzamelde 
haar vondsten in kistjes, die ze 
op het einde van de dag binnen 
zette. “We mochten daar van opa 
eigenlijk niet aankomen ...”, lacht 
Lukas veelbetekenend.

De verzameling
De uitgebreide verzameling staat 
opgesteld in een uitpuilende vitri-
nekast in de gang. Bovenop staan 
de flessen, de flesjes, de vaasjes, 
de kruiken en de scherven. In de 
kast alles wat ze nog meer von-
den in de grond of in de gracht, 
lepeltjes, kruisjes van een rozen-
krans, de originele huisbel. Opa 
heeft de verzameling aangevuld 
met voorwerpen en serviesgoed 
die hij kreeg via een erfenis van 
de familie Ribbius. En over ieder 
voorwerp kan een verhaal verteld 
worden.

Oproep 
Een oproep om te ruilen met an-
dere verzamelaars kunnen ze 
natuurlijk niet doen. “We willen 
trouwens ook niets kwijt”, zeg-
gen ze eensgezind. Wel kunnen 

mensen die een oud voorwerp 
hebben gevonden en graag willen 
weten of het echt oud is, contact 
met ons opnemen via opa, mail: 
amartens01@onsbrabantnet.nl

Mooi Laarbeek Verzamelt...

taaldetector op de proppen 

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

gen ze eensgezind. Wel kunnen 

Adrie Martens met zijn vier kleinzonen en hun 
prachtige verzameling archeologische vondsten

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rix-
tel is natuurfotograaf. Hij schoot af-
gelopen jaren prachtige plaatjes in 
Laarbeek.

Bijzondere nacht van de nacht! 

Afgelopen zaterdag hield IVN Laar-
beek weer een avondwandeling in het 
kader van de landelijke nacht van de 
nacht.
Ze gingen dit jaar voor het eerst met 
de kinderen langs het bos van Noud 
Biemans op d’n Opstal. Noud had al 
een mooi kampvuur gemaakt waar-
omheen een grote kring met stoeltjes 
voor de kinderen, het leek wel een 
heksenkring!
We wilden graag bosuilgeluiden in het 
bos om het extra spannend te maken 
voor de kinderen. Nadat ik een keer 
het geluid van de bosuil liet horen, 
kwam er direct reactie van de bosuilen 
die in dit bos wonen. Ze hebben verd-
er de hele avond zitten roepen wat 
echt geweldig is om te horen.

Nadat de kinderen aankwamen in 
het bos gingen ze in de kring om het 
vuur zitten. Vanuit het donker kwam 
een hele lelijke (maar wel heel lieve) 
indiaan tevoorschijn. Ze vertelde een 
heel spannend verhaal en de kinder-
en, maar ook de ouders hingen aan 
haar lippen, ze kon prachtig vertellen!

Dit was weer een heel andere beleving 
van onze Mooie Laarbeekse natuur, 
Noud namens de kinderen en het IVN 
bedankt voor het beschikbaar stellen 
van het bos, het was een succes!Tip Marcel! Bel: 0492-383103   

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
D’n Opstal

Gezondheidsteam Beek en Donk 
2011/2012 oogst eerste kweeperen

Beek en Donk – Het gezondheids-
team 2011/2012 heeft als team 
een prachtige fruittuin aangelegd 
aan de Otterweg in Beek en Donk. 

Het was al geweldig dat de aan-
geplante fruitbomen zijn aange-

groeid. Nu konden zij de eerste 
kweeperen oogsten en dat is toch 
prachtig. Het team is daar dan ook 
best trots op. Zij gaan er zeker iets 
lekkers van maken en dit bij hun 
volgende bijeenkomst proeven. 

Jan Swinkels toont de eerste oogst
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Sinterklaas kienavond bij de Raopers
Lieshout - C.V. de Raopers uit Lies-
hout houdt vrijdag 6 november een 
Sinterklaas kienavond. Hoewel de 
Goedheiligman nog niet in het land 
is, heeft de commissie reeds contact 
met hem gehad en al de nodige ca-
deaus kunnen bemachtigen.

Op deze kienavond zijn er dus geen 
vleesprijzen, koffie en levensmidde-
len te winnen, echter alleen spullen 
voor Sinterklaas. Er wordt gekiend 
om cadeaus en waardebonnen. Ook 
is er een loterij, die na afloop van het 
kienen bekend wordt gemaakt. Zoals 
eerder vermeld is deze avond op vrij-

dag 6 november in het Dorpshuis te 
Lieshout en begint om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur.

Sinterklaas
Sinterklaas brengt zaterdag 14 november een bezoek

Sinterklaasintocht Beek en Donk

Beek en Donk – Het Sint-Nicolaas co-
mité heeft bericht uit Spanje ontvan-
gen van de regelpiet, dat de Sint met 
heel veel Pieten naar Beek en Donk 
wil komen om de kinderen, ouders, 
grootouders en alle andere aanwezi-
gen te begroeten bij Piet Heijl voor 
de ingang of langs de route. Dit vindt 
plaats op zaterdag 14 november.

De Routepiet heeft berekend dat de 
Sint en Pieten met de boot om 14.00 
uur in Beek en Donk aankomen. Ze 
hebben wel lang moeten wachten 
voor het verlossende bericht kwam! 
Maar nu is het dan eindelijk zo ver. 
Sint en zijn Pieten wilden graag direct 
na de intocht in Meppel naar Beek en 
Donk komen om daar al de kinderen te 
begroeten. Ook hebben ze weer heel 
veel strooigoed voor de kinderen.

Voordat de boot aankomt zijn de In-
haalpiet en de Discopiet al aanwezig 
om de kinderen te vermaken. Ook 
houdt Radio Kontakt in de uitzending 
iedereen op de hoogte waar de boot 
zich bevindt. Na het afmeren van de 
boot worden alle aanwezigen, de Sint 
en Pieten daar verwelkomd door de 
burgemeester van Laarbeek, de heer 
Frans Ronnes en de voorzitter van 
de Werkgroep Sint-Nicolaas, de heer 
Wim Swinkels.

Ook hoopt de Sint dat dit jaar de dan-
seresjes van DéDé weer optreden. 
Hij heeft van de regelpiet dat er een 
paar pieten graag met de danseresjes 
op willen treden. Wel is het zeker dat 
de route dit jaar wat is aangepast. De 
Pieten wilden graag wat meer tijd heb-
ben om aan het einde van de intocht 
samen met de kinderen op het Heu-

velplein nog dansjes te doen onder be-
geleiding van de Discopiet! Het comité 
hoopt dat er veel kinderen op het Heu-
velplein aanwezig zijn, om lekker met 
de Pieten te dansen.

De route
De route van de intocht verloopt via: 
Pater de Leeuwstraat, Burgemees-
ter Seelenlaan, Oude Bemmerstraat, 
Raagtenstraat, Schoolstraat, Brouwer-
straat, Otterweg, Pater Becanusstraat, 
Heuvelplein.

Bij slecht weer, als de Sint niet met de 
boot kan komen, is de ontvangst in 
het Ontmoetingscentrum aan de Ot-
terweg om 14.30 uur. Dit wordt dan 
door Omroep Kontakt en met een ge-
luidswagen door het dorp bekendge-
maakt.

Het was druk bij de intocht van 2014 Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Sinterklaas meert zondag 15 november om 12.30 uur aan

Activiteiten van Stichting 
Sinterklaas Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Graag wil de Stich-
ting Sinterklaas uit Aarle-Rixtel 
even toelichten, om misverstanden 
te voorkomen wat zij voor de ge-
meenschap verzorgen. Dit omdat er 
nog wel eens aanvragen komen van 
mensen om de Sint aan te vragen 
voor een bezoek.

De Stichting verzorgt de in- en de 
uittocht en zij verzorgen de school-
bezoeken van de Sint. De aankomst 
van de Sint en zijn pieten is dit jaar 
op zondag 15 november om 12.30 
uur bij de passantenhaven aan de 
havenweg. Aansluitend vertrek 
per optocht gaan ze naar MFC ‘de 
Dreef’.

Route 
De route die gevolgd wordt is: Klok-
kengietersstraat, Dorpsstraat, Kan-
nelustweg, Lage Hoeve. MFC de 
Dreef. Hier is een mooie show met 
veel optredens van kinderen o.a van 
Cialfo, Dede dansstudio en natuur-
lijk de capriolen van de pieten. Dit 
spektakel organiseren ze samen met 
veel vrijwilligers. Aanvang van de 
show is 14.00 uur, waarvan de en-
tree gratis is.

Uittocht
De uittocht staat dit jaar gepland op 
de verjaardag van de Sint, zondag 6 

december. Men start bij de kiosk op 
de Kouwenberg om 17.30 uur. Van-
uit hier gaan ze in een lampionnen-
optocht naar de passantenhaven.
Hier zwaaien ze met alle kinde-
ren Sinterklaas uit, waarna hij ver-
trekt naar Spanje. De route is dan 
als volgt: Kouwenberg, Dorpstraat, 
Klokkengietersstraat - Brug Kanaal-
dijk.

Ook verzorgt de Stichting de bezoe-
ken aan alle scholen in Aarle-Rixtel. 
Graag willen zij u er op attenderen 
dat de Sinterklaasshow op 29 no-
vember, waarvoor entree gevraagd 
wordt, georganiseerd wordt door 
Pepernootevents. De Stichting Sin-
terklaas Aarle-Rixtel vindt dit een 
leuk initiatief en wenst alle bezoe-
kers een prettige middag. Natuurlijk 
hopen zij iedereen te begroeten bij 
de activiteiten.

Collecte
Graag vragen zij nog even uw aan-
dacht voor de collectanten die langs 
de deur komen in de week van 8 tot 
en met 13 november. Deze collecte 
komt geheel ten goede aan de stich-
ting. Hiermee hopen ze ook dit jaar 
hun begroting sluitend te kunnen 
maken. Kijk voor informatie ook op 
www.sinterklaasaarlerixtel.nl. 

Veel belangstelling bij de intocht van Sinterklaas in 2014

Dit is mijn feestje
KI TT Y  TI JB O SC H

AT E L I E R - X P L O R E . N L

Open huis 
nieuwe winkel

zaterdag 31 oktober 
09.00 - 17.00 uur09.00 - 17.00 uur

Diverse aantrekkelijke acties!
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Van een dorpsgenoot uit het Spaan-
se Lliber krijg ik met enige regelmaat 
diverse spullen waar mijn creativiteit 
enorm door getriggerd wordt. Vazen, 
potjes, droogbloemen, kralen… ik kan 
het allemaal goed gebruiken en alles 
wat ik daarmee creëer breng ik naar 
een nabijgelegen showroom van een 
timmerbedrijf. Dat is een win-win-si-
tuatie. Mijn dorpsgenoot komt mak-
kelijk van haar rotzooi af, ik heb geen 
inkoop, de steigerhouten meubels van 
het timmerbedrijf worden er enorm 
door opgefleurd en we verdienen er 
beiden iets op. Alles wat niet is ver-
kocht haal ik begin december op en 
verkoop dat vervolgens op een Kerst-
markt in Benidorm. Dat gaat al jaren 
zo…
Op een dag stond mijn dorpsgenoot 
voor mijn poort. Ze was bij het tim-
merbedrijf geweest en was zéér ver-
ontwaardigd over een droogstuk wat 
ik had gecreëerd op de blauwe vaas 
die ik eerder van haar had gekregen. 
Maar eigenlijk begreep ik haar reac-
tie niet. Hoezo was dat droogstuk té 
goedkoop! Vijfentwintig euro vond 
ik een schappelijke prijs. Het had 
tenslotte maar negentig eurocent in-
koop gekost voor een blok oase. Ik 
een beetje winst én het timmerbedrijf 
een beetje winst. Mooi toch? Hoezo 
niet! Bleek dat ik een vaas van haar 
had gekregen die ze ooit voor een 
paar honderd euro in een vooraan-

staande galerie had gekocht. Ik had 
de waarde enorm onderschat. Ze had 
zelfs nog overwogen om haar eigen 
vaas voor dat dumpbedrag terug te 
kopen. Al had ik geweten dat de vaas 
een kostbaar exemplaar was, dan nóg 
had ik het eindresultaat niet kunnen 
prijzen voor zo´n bedrag. Een Span-
jaard heeft geen geld voor dat soort 
flauwekul, dus ik liet het voor die 
prijs in de showroom staan. Het werd 
december en het práchtige stuk was 
niet verkocht. Ik nam het mee naar de 
Kerstmarkt en toen ik daar aankwam 
bleek het te zijn omgevallen in de auto 
en daardoor zwaar beschadigd. Ove-
rigens niet de vaas, alleen wat ik had 
gecreëerd. Daarom zette ik het ergens 
achterin mijn kraam, zou het daarna 
weer mee naar huis nemen om de 
schade te herstellen en zat daar verder 
niet meer mee. Tot er een Spanjaard 
voor mijn kraam stond en vroeg wat 
mijn creatie moest kosten. “Uhhhm… 
zeventienvijftig Señor, maar het is 
kapót!” Zo goed-en-kwaad als ik kon 
vertelde ik hem dat de vaas van mu-
seale waarde was, maar dat ik het zo 
eigenlijk niet kon verkopen. Vandaar 
dat het zo goedkoop was. 
Toen hij voor de derde keer voor mijn 
kraam stond, ben ik overstag gegaan 
en heb de vaas voor dat bedrag ver-
kocht. Toen de markt was afgelopen 
zag ik de man op de parkeerplaats 
staan haspelen met dat ding. Hij zag 

me en er kwam een grijns van oor-tot-
oor. Ja, hij was érg blij met dit stuk. De 
kapotte rotzooi die op de vaas was ge-
monteerd zou hij er thuis wel afhalen 
(Pardón)! Daarna zou hij de vaas voor 
een vermogen gaan verkopen. Ik wist 
vast niet de waarde van dit museale 
stuk? “Ohhh… jawél hoor, maar het is 
toch leuk dat we allemaal iets verdie-
nen op die vaas” (slik).... Adios.   

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

Luchtpost
Vaas van museale waarde…

spanje

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

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

FincaErbalunga.com 

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

MOOI IN CONTACT
Beginnend vrouwelijk mountainbike 
maatje gezocht, woonachtig in Lieshout, 
die doordeweeks en overdag tijd heeft, 
tussen 40 en 50 jaar. Tel. 06-10149317

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

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

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

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Zwempiet en zijn knecht op bezoek? Al 
jaren bekend van de intocht in Beek en 
Donk. Prijs n.o.t.k. inclusief strooigoed. Tel. 
06-45028498

BEDANKT
Namens Ineke bedankt voor de telefoon-
boeken die we hebben mogen ontvangen, 
zodat zij weer kan scheuren. Heeft u nog 
een oud telefoonboek? U doet ons er een 
groot plezier mee. Ze mogen afgegeven 
worden bij Plevierstraat 14, Mariahout. 
Ophalen is ook mogelijk. Stuur hiervoor 
een berichtje naar manroij@gmail.com of 
bel 06-41100049

GETUIGEN
Getuige gezocht bij doorrijden aanrijding 
auto (parkeerplaats dokterspraktijk Lieshout, 
Grotenhof 44). Dinsdag 20 oktober rond 
15.00-15.15uur kwam er een vrouw uit 
de dokterspraktijk naar buiten gelopen en 
stapte in een zilvergrijze auto. Ik stond ge-
parkeerd voor de ingang. Zij reed achteruit 
tegen mijn zwarte Mercedes auto aan, met 
een hele grote deuk in de passagiersdeur. 
Helaas is deze mevrouw doorgereden. Graag 
getuige die er waren om zich te melden aan 
mij, de heer H. Bekx, tel. 0499-421714. 
Hartelijk dank hiervoor.

GEVONDEN
Poes (soort Siamees, grijskleurig) aan komen 
lopen. Tel. 0492-463050 om de poes af te halen.

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

Woningruil gevraagd. Ik heb in Beek en 
Donk een beginnerswoning met een tuin 
en 1 slaapkamer. Ik zoek een woning met 
minstens 2 slaapkamers en een tuintje. 
Interesse? Tel. 06-18375305

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

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

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

achterwiel met terugtraprem 28”. Tel. 0492-
464541

OVERIG
Wijziging openingstijden Kledingbank Laar-
beek en tweedehandswinkel Via Via per 1 no-
vember a.s. Woensdag 09.00 tot 11.30 uur en 
13.30 tot 16.00 uur. Zaterdag 10.00 tot 15.00 
uur. Beekerheide 41 te Beek en Donk

Garageverkoop gebruikt merkspeelgoed. Heel 
veel Playmobil. Maar ook veel andere merken.
Zaterdag 31 okt. van 9.00 tot 13.00 uur. Pi-
ushof 19, Aarle-Rixtel

TE HUUR
Ruime woonruimte voor 2 personen in Boer-
donk te huur. Tel. 06-13768114

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

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

Te koop 50cc crossmotor, 6 versnellingen BJ: 
1979. Tel. 06-51896138

Te Koop: Winterbanden (185/65 R14) op 
stalen velgen (steek 4x100) voor Clio I/II/
III of Megane I Slechts één seizoen gebruikt. 
€250,00. Tel. 06-51594604

Te koop buxus 20 tot 40 cm. hoog v.a. €1,00. 
20 luguster 1m. hoog €0.60. Tel. 0492-461888

Panasonic dvd-recorder model DMR.EH 53. 
Compleet en ongebruikt. €75,00. Tel. 0492-
462584

3 winterbanden zonder velg. 175/65-
15 Rockstone S110 84T. 1 winterseizoen 
(weinig) gebruikt. €75,00. Tel. 0492-462584

Poppenwagen z.g.a.n. €15,00, kinderkeuken-
tje 60/80 (bxh). €15,00. Tel. 0492- 461130

Diverse dvd’s €5.00 per stuk. Tel. 0492-464721

4 stuks stalen velgen voor winterbanden 
5 bouts. Bevestiging, steekmaat 115mm. 
Mercedes B-klasse. Bandenmaat 205-55-
R16. Asmaat 66mm. Zelf ophalen. €50,00. 
Tel. 0492-463208

3 stalen velgen voor Fiat Punto en een velg 
met thuiskomertje, bandenmaat 185-60-R14 
steekmaat 98 mm. €30,00. Tel. 0492-463208

Kerstspullen te koop. 100 nieuwe zilver-
kleurige ballen. Boompjes + verlichting en 
allerlei soorten versiering. Tel. 0499-842255

Baby kampeerbed, met matrasje en overtrek. 
2 kinderstoelen en wipstoeltje. Tel. 0499-
842255

Entreekaart voor 4 personen, keuze uit Sa-
faripark Beekse Bergen, Dierenrijk Nuenen, 
Aviodrome Lelystad. Prijs €35,00. Tel. 06-
40021424

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

VERLOREN
Etui met sleutels verloren in Aarle-Rixtel. 
Een sleutel met een groen en een met geel 
hoesje. Tel. 06-28972667

Gouden trouwring met drie diamantjes 
verloren. Tegen beloning terug te bezor-
gen, tel. 06-81878499

WORKSHOP  
Om de kerstdagen op te fl euren geef ik 
workshops groen- en bloemdecoraties. Zie 
www.Schikmetgroen.nl om je verder te in-
formeren over de mogelijkheden met voor-
beelden. Dorien Pulles, tel. 06-51497252

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Evi Donkers

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONGPotter blijft magisch

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

Sylvia, gefeliciteerd
!



Donderdag 29 oktober 201514 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Allerheiligen
Bij de Biezen 
kan je kiezen!

Kinderen gratis geschminkt!
Vrijdag 30 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur

Het mooiste groen

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

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

Potchrysanten

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 30 oktober tm 

3 november 2015

Bij de Biezen kan je kiezen!

Zeer groot assortiment,
diverse kleuren 
en 25 cm hoog
in 12 cm pot
€ 1.99 p/stuk

Oma’s Zult

De lekkerste zult, balkenbrij en 
bloedworst van Brabant!

Calluna “Garden Girls”
In mooie felle kleuren. 
ø 25 cm in 11 cm pot
€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

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

@DeBiezenTC    @DeBiezenTC    

geldig van 30 oktober tm geldig van 30 oktober tm 

3 voor 

5 , - 

Happy HalloweenIn mooie felle kleuren. 
ø 25 cm in 11 cm pot

Allerheiligen
Bij de Biezen 
kan je kiezen!

Het mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groen

Zeer groot assortiment,
diverse kleuren 

Oma’s Zult

Iedere zondag bij de ingang
van Tuincentrum de Biezen

Grafstukken vanaf € 9.95

Calluna “Garden Girls”

nu

€2.99

Gezien bij
Rob’s GroteTuinverbouwing

Vogelhuis “Larix”
106 cm hoog,
verkrijgbaar 
met diverse 
dakbedekkingen
Van € 24.95

nu

€14.95

Vogelhuis “Larix”

Kerst- en 
     Sfeershow     Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

• Bloei garantie
• Stelen blijven kort
• Langer houdbaar

van 8.99 nu

€5.99

MOVEMBER…….
De maand november is weer in 
aantocht. November is voor ons 
MOVEMBER! De maand dat we 
onze snorren laten staan om aan-
dacht te vragen voor prostaat- en 
teelbalkanker en natuurlijk voor 
kanker in zijn algemeenheid. Dit 
jaar staat de movember maand in 
het teken van ‘Move’, bewegen. 
Want door te bewegen voorkom 
je eerder ziektes. 

Ook dit jaar gaan we met een 
grote groep starten met deze 
campagne en laten daarvoor 
onze snorren staan. Middels 
sponsoring en donaties hopen 
wij gezamenlijk een bijdrage te 
leveren aan het ontwikkelen van 
medicijnen om de verschrikkelijke 
ziekte kanker uit te roeien. Mijn 

zoon Geert is 27 december 2013 
aan deze verschrikkelijke ziekte 
overleden. Dat jaar heeft hij zelf 
nog actief deelgenomen aan de 
campagne. Daarom hebben wij 
onze groep ook naar hem ver-
noemd: “Unforgettable”

De komende novembermaand 
gaan we dan ook trachten geld in 
te zamelen. Dit doen we middels 
het organiseren van diverse laag-
drempelige activiteiten zoals een 
dart- en pokertoernooi, FIFA-ga-
me toernooi, etc.. Zaterdagavond 
31 oktober is de kick-off. Deze 
avond worden de bovenlippen 
glad geschoren door professio-
nele kapsters (kapsalon Tradi-
tions uit Beek en Donk) waarna 
onze Movember maand echt van 

start kan! Ook gaan we onder-
ling strijden wie aan het einde 
van de maand de mooiste snor 
heeft weten te kweken. Al met 
al een mooie maand waarin we 
met het nodige amusement aan-
dacht vragen voor deze ziektes. 
Wilt u ons ook steunen persoon-
lijk of met uw bedrijf, wij zijn met 
elke donatie hartstikke blij. Uiter-
aard houden we u gedurende de 
maand november op de hoogte 
van de ontwikkelingen! Kijk en 
steun: nl.movember.com team 
Unforgettable

Alvast bedankt voor uw steun!

Namens team Unforgettable,

Carel van der Leemputten

LEZERSPODIUM

Wel even door de knieën voor dit verrassende resultaat. Spranke-
lende achtergrond, de scherpstelling op de lamellen en die gras-
sprieten op de voorgrond maken de foto af. Je ziet het niet maar de 
hoed van deze paddenstoel heeft een diameter van 30 cm. Je komt 
ze overal in Beek en Donk tegen deze algemene voorkomende pad-
denstoel, de grote parasolzwam.
 
Ingestuurd door: Jan Koot

Mooi Gespot

Herfst aan de Zaagmolenweg. Ingestuurd door: Nan Versteegen

Mooi GespotMooi Gespot

Knuffelhoek voor de kinderen met konijnen en cavia’s

Kleindierententoonstelling bij De Biezen
Beek en Donk - KSV Oost Brabant 
houdt op zaterdag 21 en zondag 22 
november haar jaarlijkse kleindieren-
tentoonstelling bij Tuincentrum de 
Biezen te Beek en Donk. 

Hun leden showen dan hun die-
ren zoals kippen, konijnen, sier-
duiven, sier- en watervogels, kort-
om een bonte verzameling van 
vele prachtige dieren. Er is een 
knuffelhoek voor de kinderen, 

waar konijnen en cavia’s vrij rond-
lopen en er is een broedmachine 
waarin kuikens worden geboren. 
Op zaterdag vindt de dierenkeuring 
plaats door erkende keurmeesters. 

De entree is gratis, dus laat u zich 
eens aangenaam verrassen door 
deze vele verschillende dieren.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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750 G1.5 KG

500 G450 G

400 G 3 STUKS

1.99
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

2.49
WEEKEND

1.99
WEEKEND

1.29
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

PER STUK

90x200 cm

9.99
2 stuks

4.99

350 g

1.79
1 l

1.19

180x200 cm

12.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

30 OKTOBER T/M 01 NOVEMBER
30 OKTOBER T/M 01 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Gieser Wildeman
stoofperen

Magere runderlappen* Magere varkenslapjes* 

Paprikamix

Halloween 
pompoen

Spruiten

Fairtrade marmercake

Pindakaas Vruchtensap

Maten: 50/56 
t/m 86/92.

Babyrompers Hoeslaken

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

Voorbespreking Algemeen Belang Laarbeek

Laarbeek – PNL houdt haar openbare voorbespre-
king op maandag 2 november, ter voorbereiding op 
de raadsvergadering van donderdag 5 november.

Op deze voorbespreking komen de punten aan 
de orde zoals die op de agenda staan, o.a. (sub-
) regionale visie detailhandel, reglement van orde 
raadsvergaderingen, subsidieprogramma Maat-
schappelijk Domein 2016 – 2019, Grondnota 2015, 
Begroting 2016 en hun motie inzake groot onder-
houd sportvelden/kunstgrasveld.

De volledige agenda met bijbehorende stukken 
kunt u raadplegen op de website van de gemeente 

Laarbeek, klikken bij ‘Meteen 
naar’ op ‘Bestuur en organi-
satie’ en dan op ‘vergaderka-
lender/-stukken’. Ook kunt u de gratis app ‘iBabs’ 
installeren op uw tablet, en daarbij de gemeente 
Laarbeek selecteren. Bij emailadres én bij wacht-
woord vult u beide keren ‘burger’ in. 

Een volle agenda met belangrijke stukken die ook 
u aangaan. PNL nodigt u dan ook van harte uit om 
hierover met hen mee te praten op maandag 2 no-
vember, 20.00 uur in het Buurthuis te Mariahout. 
De koffie en thee staan klaar.

Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een vooroverleg 
bestemd voor alle geïnteresseerde inwoners van 
Laarbeek, om zodoende hun raadsleden de juiste 
boodschap mee te geven, welke ze uitvoerig in de 
komende raadsvergadering bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een punt, of meer-
dere punten voor de raadsvergaderingen samen 
met de fractieleden, hun wethouder, bestuur en 

ABL-leden willen bespreken, 
dan bent u van harte welkom 
op maandag 2 november aan 
de Kapelstraat 34, tegenover 
de kerk te Donk. Aanvang 
20.00 uur. Laat uw stem/
mening tellen! De complete agendapunten kunt u 
vinden bij www.laarbeek.nl onder stukken van de 
Raadsvergadering. De koffie en thee staan klaar.

De Werkgroep organiseert ‘Energie café’
Laarbeek - De Werkgroep Laarbeek houdt op 3 de-
cember een ‘Energie café’ in het Café van de Burgt 
aan het Heuvelplein in Beek en Donk. Energie is iets 
wat iedereen weleens bezighoudt, al is het alleen 
maar bij de jaarlijkse eindafrekening van het ener-
giebedrijf. Veel mensen worden echter ook op an-
dere manieren geraakt door het onderwerp. Veront-
ruste berichten dat de olie en gas voorraad opraakt 
en dat men wordt aangewezen op alternatieven.

Dichter bij huis ziet men in de buurt bij steeds meer 
mensen met zonnecollectoren op het dak en zo af en 
toe een spouwmuurisolatiebedrijf in de straat. Sommi-
gen vragen zich af moet ik dat ook doen of is het voor 
mij een te hoge investering.  Wat kost het en wat levert 
het op? Andere wisselen jaarlijks van energiemaat-
schappij en hoppen van voordelig tarief naar nog voor-
deliger tarief. Weer anderen zien op tegen de romp-

slomp en denken 
de rust is me ook 
wel wat waard. 
Duurzaamheid 
is niet alleen een 
onderwerp voor de krant maar kan ook aanleiding 
geven voor een goed gesprek met elkaar. De werk-
groep wil dat gesprek graag houden en sprekers la-
ten komen die uit ervaring iets kunnen vertellen en 
misschien antwoord kunnen geven op allerlei vra-
gen die het onderwerp energie bij u oproept. Hou 
De MooiLaarbeekKrant in de gaten, de komende 
weken geeft De Werkgroep aan wie er komt en wat 
de specifieke onderwerpen zijn. Maar schrijf wel vast 
de datum in de agenda. Niet te missen, 3 decem-
ber bij Café van de Burgt in Beek en Donk. Heeft 
u al vragen, dan kunt u contact opnemen via mail: 
dewerkgroep@gmail.com. 

Voorbespreking De Werkgroep  
Laarbeek - De gemeenteraad van Laarbeek heeft 
op 5 november de volgende vergadering in het ge-
meentehuis aan de Koppelstraat in Beek en Donk.

In deze vergadering agendapunten over:
• De sub regionale visie op de detailhandel;
• Het reglement van orde voor vergaderingen van 

de gemeenteraad;
• Het subsidieprogramma Maatschappelijk domein;
• De grondnota 2015;
• De programmabegroting 2015;
• Een motie over het onderhoud van sportvelden 

De werkgroep houdt haar voorbespreking op 

maandag 2 november in het Ontmoetingscen-
trum in Beek en Donk. De koffie staat om 20.15 
uur klaar. Dus wilt u meepraten met de gemeente-
politiek, kom naar de voorbespreking en laat ook 
daar uw stem horen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar die bijeen-
komst te gaan maar wilt u toch aan geven hoe 
u er over denkt dan kunt u contact opnemen 
met een van de commissie of raadsleden u kunt 
de mailadressen en contactgegevens vinden op 
www.dewerkgroep.nl  of bel met Ben Swinkels, 
fractievoorzitter De Werkgroep: via tel. 0499-
422017 of via info@dewerkgroep.nl.

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek 
Laarbeek - De bespreking van de Programma-
begroting 2016 van de gemeente Laarbeek 
staat donderdag 5 november op de agenda 
van de gemeenteraad.

Ook worden het  subsidieprogramma maatschap-
pelijk domein en de grondnota  door de raad

besproken . 
Deze belang-
rijke onderwerpen worden door de de fractie van 
de PvdA en hun leden voorbereid in het achterba-
noverleg van maandag 2 november. U bent van 
harte uitgenodigd om aan te sluiten en mee te pra-
ten in Café Thuis te Beek en Donk om 19.00 uur. 

Ruim €1.500,00 opgehaald voor 
Brandwonden Stichting
Laarbeek - In de week van 11 tot en met 17 ok-
tober collecteerden in heel Nederland meer dan 
50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Ook in Lieshout en Maria-
hout gingen de collectanten langs de deuren. En 
met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 
1.527,04 opgehaald. De opbrengsten van de col-
lecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om 
haar werk voor mensen met brandwonden voort 
te zetten. 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn 
kop zetten. Het medische traject, met tientallen 
operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de 
verwerkingsproblemen van het vaak traumatische 
ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende 
littekens die het leven van brandwondenslachtof-

fers moeilijk maken. Mensen met brandwonden 
worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet 
voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren le-
ven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brand-
wonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. 
Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren van de behandeling 
(door onderzoek) en het bevorderen van de psy-
chosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de col-
lecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting 
haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatse-
lijke collecteorganisator dankt de Brandwonden 
Stichting alle collectanten en gulle gevers in Lies-
hout en Mariahout voor hun bijdrage aan ‘de strijd 
tegen de littekens’.

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek
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DAG VAN DE MANTELZORG

Dinsdag 10 november is het de dag 
van de Mantelzorg. Een dag waar-
op in heel Nederland mantelzorgers 
in het zonnetje worden gezet. In 
Laarbeek verzorgt ViERBINDEN een 
feestelijk programma. Bent u ook 
mantelzorger? Laat u zich dan zien 
op deze middag in het Ontmoetings-
centrum in Beek en Donk waarin 
ruimte is voor ontspanning, contact 
met andere mantelzorgers en waar u 
informatie vindt over allerlei vormen 
van ondersteuning. 

Laat je zien!
Laat je zien! Dat is dit jaar het the-
ma van de Dag van de Mantelzorg. 
Manita Herregraven, mantelzorgco-
ordinator van ViERBINDEN, licht toe: 
“Veel mantelzorgers zijn onzichtbaar 
voor de buitenwereld. Zij nemen als 
vanzelfsprekend de zorg op zich voor 
hun demente ouders, zieke partner of 
gehandicapte kind. Dat is iets waar-
in je vaak geen keuze hebt. Maar 
mantelzorg is soms ook heel zwaar 
en sommigen lopen zichzelf voorbij. 
Terwijl er heel veel mogelijkheden zijn 
voor ondersteuning. Maar dan moet 
je jezelf wel laten zien en vertellen 
wat je nodig hebt om het vol te kun-
nen houden. Aan andere familiele-
den, bij de instanties die hulp kunnen 
organiseren en vooral ook aan jezelf”.

Feestelijk programma
Tijdens het feestelijk programma op 
10 november tussen 13.30 en 17.00 
uur is er in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk voor ieder wat wils. 
U wordt ontvangen met koffie en wat 
lekkers en kunt lekker achterover leu-
nen om te genieten van een luchtige 
theateract en een leuk filmpje. Maar 
natuurlijk is er ook tijd om te buurten. 
Met medemantelzorgers bijvoorbeeld 
kunt u ervaringen uitwisselen. En op 
de informatiemarkt kunt u terecht bij 
allerlei ondersteunende instellingen. 
Zij vertellen u wat ze voor u kunnen 
betekenen. Bijvoorbeeld over dagbe-
steding, zorgboerderijen, de buurtbus 
en vrijwilligershulp.

Mantelzorgcompliment
Tijdens de Dag van Mantelzorg 
maakt de gemeente Laarbeek het 
mantelzorgcompliment bekend. Het 
mantelzorgcompliment is een blijk 
van waardering voor mantelzorgers. 
Deze werd eerder als geldbedrag 
uitgekeerd door de Sociale Verzeke-
ringsbank. De gemeentes nemen het 
stokje nu over en de gemeente Laar-
beek heeft er voor gekozen om er een 
echte blijk van waardering van te ma-
ken. Wat het mantelzorgcompliment 
van de gemeente Laarbeek precies in-
houdt, blijft nog even een verrassing 
tot 10 november.

Bent u al aangemeld als mantelzorger?
Bent u meer dan 8 uur per week of 
langer dan 3 maanden mantelzorger 
voor iemand in de gemeente Laar-
beek? De kans is groot dat u zich dan 
al aangemeld heeft bij ViERBINDEN 
en een persoonlijke uitnodiging heeft 
ontvangen voor de Dag van de Man-
telzorg. Het mantelzorgcompliment 
ontvangt u dan ook automatisch. 
Ook als u niet bij het programma 
aanwezig wilt of kunt zijn. 

Heeft u geen uitnodiging ontvangen? 
Dan kunt u zich alsnog aanmelden 
als mantelzorger bij ViERBINDEN. 
Als u dit doet vóór 1 november dan 
ontvangt ook u het mantelzorgcom-
pliment van de gemeente Laarbeek. 
En uiteraard kunt u zich dan aanmel-
den voor deelname aan de Dag van 
de Mantelzorg. 

Aanmelden en informatie
Voor meer informatie of om u aan te 
melden kunt u contact opnemen met 
ViERBINDEN via 0492-464289 of per 
e-mail: mantelzorg@vierbinden.nl

ViERBINDEN nodigt u uit voor de Dag van de Mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg in Laarbeek 2014 

ViERBINDEN.NL

Laarbeek - De werkgroep Ouderenedu-
catie, de vier gezamenlijke Seniorenver-
enigingen van Laarbeek en ViERBINDEN 
organiseren een filmcyclus. De filmcy-
clus bestaat uit 4 films met het thema 
‘Weer in het reine komen’. De komende 
maanden gaan ze steeds in op een film 
en deze nader beschrijven. Deze week 
film 1: Jagten, Thomas Vinterberg, 2012 
(111 min). Deze wordt gespeeld op 
dinsdag 3 november om 13.30 uur in 
het Dorpshuis van Lieshout.

Film 
Jagten vertelt het verhaal van een on-

derwijzer/kleuterleider die ‘beschuldigd’ 
wordt van seksueel misbruik. De be-
schuldiging is onterecht, maar de gevol-
gen zijn gigantisch en desastreus, voor 
hemzelf én de hele dorpsgemeenschap. 
Zij zet het leven van Lucas volkomen op 
zijn kop en maakt hem tot een paria. Als 
vermeende dader wordt hij slachtoffer 
bij uitstek en zogenaamde slachtoffers 
ontpoppen zich als wraakzuchtige da-
ders. Het centrale thema van deze film 
is schuld, beschuldiging. Wat is schuld 
ten diepste? Er kan een bijna onover-
brugbare discrepantie, kloof bestaan 
tussen beschuldigd worden en werkelijke 

schuld. Hoe daar ooit mee in het reine 
te komen?

De bijeenkomst start met een korte inlei-
ding door Philip Verdult, theoloog/filo-
soof van de Radboud Universiteit in Nij-
megen. Daarna wordt de film vertoond 
en dan, na een pauze met een kopje 
koffie of thee, volgt een interactieve na-
bespreking van Dhr. Verdult. U kunt zelf 
bepalen of u bij deze nabespreking aan-
wezig wilt zijn. De middag duurt incl. na-
bespreking tot ongeveer 17.00 uur. De 
entree bedraagt € 7,00

 filmvertoning met interactieve nabespreking

Filmcyclus Laarbeek van start met film ‘Jagten’

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer 
Laarbeek - Dementie is een ziekte 
die veel vragen kan oproepen. Wat is 
dementie en hoe gaat het nu verder? 
Ook als u in uw naaste omgeving ge-
confronteerd wordt met iemand met 
dementie kan het heel prettig zijn om 
informatie te hebben over het ziekte-
beeld. Hoe kunt u het beste met de 
dementerende omgaan?  

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer 
bestaat uit foldermateriaal, boeken en 

beeldmateriaal over dementie. In de 
koffer zit niet alleen informatie, maar 
ook verhalen van lotgenoten en spelle-
tjes die u samen kunt ondernemen met 
de dementerende. De kinderboeken 
in de koffer leggen op een eenvoudi-
ge en duidelijke wijze aan kinderen uit 
wat dementie is. De EHBD koffer bevat 
informatie voor dementerenden, man-
telzorgers, kinderen, familieleden en 
andere geïnteresseerden. 

Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD kof-
fer lenen. Het lenen van deze koffer 
gaat net als in de bibliotheek. De uit-
leentermijn voor de koffer is 6 we-
ken en alle informatie is ter inzage. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, wel 
ondertekent u de uitleenvoorwaar-
den. Indien u belangstelling heeft voor 
de EHBD koffer, dan kunt u contact 
opnemen met ViERBINDEN, Otterweg 
27 Beek en Donk, 0492-328803 of 
hbouwmans@vierbinden.nl

Beek en Donk - Al vele jaren zijn 
kinderen vanaf zes jaar welkom bij 
creaclub de Bezemsteel in Beek en 
Donk. De creaclub biedt kinderen de 
mogelijkheid om met allerlei materia-
len, zoals papier, klei, hout en verf te 
knutselen in groepsverband. 

Dit knutselen gebeurt elke woensdag-

avond van 18.00 tot 19.30 uur onder 
begeleiding van enthousiaste vrijwilli-
gers in een speciale ruimte in het Ont-
moetingscentrum aan de Otterweg 27 
in Beek en Donk.

De kosten voor deelname zijn mede 
door financiering vanuit de gemeen-
te ‘slechts’ €15,00 per kind per half 

jaar. Door verloop zijn er wat plaat-
sen vrijgekomen. Mocht uw kind 
geïnteresseerd zijn of wilt u meer 
informatie, dan kan er contact wor-
den opgenomen met de coördinator 
van de Bezemsteel, Dhr. René van 
Gend. Hij is telefonisch bereikbaar op 
06-42598754 en via mail 
renevangend@hotmail.com.

 Vind jij knutselen leuk?

Creaclub de Bezemsteel zoekt nieuwe leden

Kom dansen in de Waterpoort
Beek en Donk - De volgende dans-
middag staat al weer voor de deur. 
Op dinsdag 3 november wordt 
in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag 
gehouden.

Onder leiding van DJ Arie Wa-
gelmans komen verschillende ge-
zelschapsdansen voorbij, zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en 
een Swing. Iedereen is welkom, je 
hebt geen partner nodig. De mid-

dagen zijn goed voor lijf en leden 
en houden je jong! 

De dansmiddag op 3 november 
begint om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Voor meer infor-
matie kun je terecht bij ViER-
BINDEN, Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 
06-45203227. Zegt het voort, op 
naar de Waterpoort!

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Onder het motto 
‘Eten en ontmoeten’ houdt ViER-
BINDEN in samenwerking met 
Savant culinair elke twee weken 
een restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij. De 
eerstvolgende avond vindt plaats 
op dinsdag 10 november.

Iedereen is ook dan weer van har-
te welkom vanaf 17.30 uur en het 
diner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje re-
serveren kan tot uiterlijk donder-
dag 5 november 15.00 uur. U kunt 
dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN, tel. 0492-328800 of 

via een e-mail naar stichting@vier-
binden.nl. De restaurantavonden 
vinden iedere 14 dagen plaats en 
worden steeds bekendgemaakt in 
De MooiLaarbeekKrant.

Menu 10 november:
Gebonden witlofsoep, stoofvlees 
op zijn Limburgs, varkenswange-
tjes met vleesjus, aardappel/schor-
seneren puree, aardappelpuree, 
rodekool met appeltjes en rabar-
bercompote met parelgort.

Voor dit driegangenmenu betaalt 
u €13,50 per persoon. Graag tot 
ziens op 10 november.

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzame, zieken en 
andere 

hulpbehoevenden.

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

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 | Beek en Donk |06-27179488

www.schoonheidssaloneugenie.nl

Een schone huid lucht op!
Ervaar het unieke van een Dr. Hauschka 

behandeling. Ook voor verkoop van Dr. Hauschka 
producten kunt u contact opnemen.
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Openingstijden Dinsdag - Vrijdag: 08.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00 Zaterdag: 08.30 - 17.00
Papenhoef 21, Lieshout            www.triafi etsen.nl                  8 november start2ride met Giant 8 december Nightride met BBB

Opruiming en werkplaatsvoordeel!

Giant Talon 27,5” 0 LTD 
van € 999,- 
voor € 799,-

Liv Tempt 2 dames 
van € 749,- 

voor € 599,-

Giant Defy 1 
van € 1099,- 
voor € 899,-

Gazelle Ultimate T1 
van € 1349,- 
voor € 999,-

Gazelle Orange C7 HM 
van € 2449,- 
voor € 1999,-

Giant Prime E+3 
van € 2399,- 
voor € 1849,-

BBB Winner fi etsbril 
van € 59,95 

voor € 34,95

BBB Elbrus fi etshelm 
van € 54,95 

voor € 34,95

BBB heavy duty overschoen 
van € 59,95 
voor € 14,95

Shimano Tiagra 10 speed 
van € 39,95 

voor € 24,95

AIM compact led lichtset 
van € 14,95 
voor € 7,50

Shimano R88 schoenen 
van € 109,95 
voor € 54,95

BBB Nitro zomershirt 
van € 59,95 

voor € 29,95

Born drinkstick box 
van € 4,95 
voor € 3,95

AIM fi etscomputer 5 
van € 12,95 
voor € 5,95

Union Flow 
van € 479,- 

voor € 369,-

Regenkleding restant 
tot 75% korting, vanaf 

€5,99 p. stuk

PRO pomp + meter
van € 39,95 

voor € 24,95

PRO Touring minipomp 
van € 19,95 
voor € 11,95

Michelin Protek binnen + buitenband 
van € 27,95 voor € 19,95 

(€ 5,-  montage per wiel) 

BBB handschoenen + 
overschoenen nu slechts 

€ 49,95

• Winterbeurt + wax behandeling nu slechts € 19,95 stadsfi ets, 
€ 24,95 hybride fi ets € 29,95 e-bike, mountainbike of racefi ets. 
(exclusief onderdelen) EXTRA, vervangen van een band € 5,- p. wiel

• Winterbanden wisselen € 14,95 per fi ets inclusief 6 maanden opslag 
(bij aankoop van winterbanden)

• Winteropslag fi ets € 24,95 voor de eerste 3 maanden, daarna € 7,50 p. 
maand (inclusief zorg voor uw accu, ook voor bijvoorbeeld uw racefi ets)

• Bij aankoop van verlichting gratis montage!

W
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KP
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AT
SV

O
O
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EE

L

gratis lichtcontrole en
montage bij aankoop

BBB winterbroek + 
winterjack met gratis 

thermoshirt 

Gebruikte e-bikes vanaf € 399,- Gebruikte fi etsen vanaf € 139,-

Zomerkleding tot 70% uitlopende collectie 

schoenen met 50%

Loopfi ets Alpina
van € 79,- 

voor € 49,- 

maand (inclusief zorg voor uw accu, ook voor bijvoorbeeld uw racefi ets)

Winterbeurt + wax behandeling nu slechts € 19,95 stadsfi ets, 
€ 24,95 hybride fi ets € 29,95 e-bike, mountainbike of racefi ets. 



Donderdag 29 oktober 2015 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Bedrijf: Adams Fysiotherapie
Eigenaar: Wilma Adams

Redacteur: Suzan Mulder

In de praktijk van Kemps & Maas in Mariahout ontvangt 
Wilma Adams haar patiënten. Vrouwen én mannen kunnen 
haar raadplegen als ze last hebben van bekkenproblemen. 
De klachten waar zij last van hebben, variëren van incon-
tinentie van urine of ontlasting, obstipatie of juist heel 
vaak naar het toilet moeten, onbegrepen pijnklachten in 
geslachtsdelen of het bekkengebied tot pijn bij het vrijen, 
erectiestoornissen en bekkenpijn tijdens de zwangerschap. 
Onder het genot van een kop thee spreekt Wilma met De 
MooiLaarbeekKrant over haar specialisme.

Wat vind je zo interessant aan het bekkengebied?
“Sinds 2007 ben ik werkzaam als algemeen fysiotherapeut 
en in het voorjaar van 2014 ben ik afgestudeerd als geregis-
treerd bekkenfysiotherapeut. De bekkenbodem is een heel 
interessant gebied. Het hoort zich op het juiste moment te 
kunnen aanspannen en ontspannen. Dit gaat normaalge-
sproken vanzelf, net als de ademhaling. De bekkenbodem re-
ageert automatisch op alles wat je doet, elke beweging die je 
maakt. Als de bekkenbodem net te laat is, dan gaat het mis. 
Dan kun je klachten als urineverlies of rugklachten krijgen”. 

Waarom is het de moeite waard een afspraak te maken?
“Het bekkengebied is voor veel mensen een lastig onder-
werp. Dit komt deels doordat het gevoel in de bekkenbodem 
niet zo sterk is als in andere delen van het lichaam. Daardoor 
zijn klachten vaak moeilijk te duiden. Daarnaast is het een 
gebied waar vaak schaamte bij komt kijken en waar veel 
mensen weinig over weten. Pas de laatste jaren komt er meer 
aandacht voor. Maar ieder druppeltje urineverlies is er één 
te veel en er is iets aan te doen. De therapie wordt vergoed 
vanuit de aanvullende verzekering en bij urine-incontinentie 
zelfs uit de basisverzekering”. 

Waarom doe je inwendig onderzoek?
“Als geregistreerd bekkenfysiotherapeut ben ik bevoegd 
om inwendig onderzoek te doen. Dat heeft een grote meer-
waarde, omdat ik op die manier de bekkenbodemspier beter 

kan beoordelen dan van de buitenkant. Ook is het mogelijk 
om gebruik te maken van hulpmiddelen als een EMG. Dat 
is een apparaatje dat de activiteit van de bekkenbodemspier 
meet. Dit kan ik inzetten voor het onderzoek, maar ook als 
ondersteuning bij de oefeningen. Zo’n inwendig onderzoek 
gebeurt meestal pas bij de tweede afspraak. Eerst plan ik al-
tijd een uitgebreid intakegesprek waarin ik veel vragen stel 
en uitgebreid uitleg geef. Bovendien doe ik nooit iets wat 
iemand niet wil. Niets is verplicht”. 

Hoe verloopt de therapie?
“Bekkentherapie heeft tijd nodig. Het gaat om het verande-
ren van onbewuste gewoonten die je jezelf hebt aangeleerd. 
Zo staat er bij veel mensen bijvoorbeeld spanning op de bek-
kenbodem op de verkeerde momenten. Ik zoek uit waar de 
problemen zitten en waar ze vandaan komen en aan de hand 
daarvan reik ik oefeningen aan. Zelf moet je vervolgens hard 
werken en trouw oefeningen doen”. 

Wilma Adams is voor vragen en het maken van een af-
spraak te bereiken op 06-12529637 of per e-mail via 
wilma@adamsfysiotherapie.nl. Voor meer informa-
tie kunt u ook eerst een kijkje nemen op haar website: 
www.adamsfysiotherapie.nl. 

Wilma Adams 

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...  ADAMS FYSIOTHERAPIE

Laarbeek – LandschappenNL houdt 
op zaterdag 7 november weer de 
natuurwerkdag, de grootste vrij-
willigersactie in het groen. Vorig 
jaar deden er meer dan 14.000 
mensen mee, en ook dit jaar wor-
den er weer duizenden mensen 
verwacht die hun handen uit de 
mouwen steken om het landschap 
een opknapbeurt te geven. 

Op de Natuurwerkdag kan ieder-
een, van jong tot oud, onder be-
geleiding aan de slag op ruim 400 
locaties. Onder het motto ‘Leef je 
uit!’ vinden uiteenlopende acti-
viteiten plaats die per locatie ver-
schillen. Van onder andere poelen 
schoonmaken tot bomen knotten, 
fruitbomen snoeien en grienden 
afzetten. 

In Laarbeek wordt door IVN Laar-
beek een activiteit gehouden. Ze 
gaan deze keer verder waar ze 
vorig jaar gebleven waren met 
het knotten van de wilgen in het 
prachtige natuurgebied De Biezen 
in Aarle-Rixtel. Heerlijk in de bui-
tenlucht lekker genieten van de na-
tuur en gezellig met andere men-
sen nuttig bezig zijn. Er is voor jong 
en oud wat te doen, zagen, takken 
versjouwen, takken op rillen leg-
gen, nieuwe knotbomen planten 
etcetera. Voor een kleine lunch en 
koffie en thee wordt gezorgd. Er 
wordt gewerkt van 9.00 tot 16.00 
uur. Het mag de hele dag , maar 
een paar uur is ook al prima, geef 
dit dan wel even tijdig door aan de 
organisatie IVN Laarbeek, (gerrit.
post@gmail.com) in verband met 
de catering. Locatie: schuin tegen-
over ecotourist-farm de Biezen, 
De Biezen 4a in Aarle-Rixtel, daar 

tegenover is een zandpad, waar 
vlaggen en dergelijke staan die je 
verder de weg wijzen. 

Wel graag even opgeven via 
www.natuurwerkdag.nl. Klik op: 
uitgebreid zoeken, selecteer pro-

vincie Noord Brabant, zoek op 
woord: de Biezen, info & aanmel-
dingen, Doe mee op deze locatie, 

Aanmelden, volledig invullen aub. 
en versturen.

IVN Laarbeek actief in De Biezen tijdens Natuurwerkdag 
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Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuw in Laarbeek: ‘Het eenvoudig huwelijk’
• Benoemingsprocedure burgemeester
• Tienerwerk aan de slag met Expeditie Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling grof snoeiafval

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: 

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek
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Gemeente actueel

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

Op vrijdag 30 oktober komen twee raadsleden van PNL en De Werkgroep aan 
het woord. 

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

Burgerzaken gesloten op vrijdag 13 november

LAARBEEK - In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties worden landelijk de aanvraagstations voor het aanvraag- en 
uitgifteproces van paspoorten en identiteitskaarten vervangen.
In Laarbeek is de vervanging gepland op vrijdag 13 november 2015. Daardoor is 
het die dag niet mogelijk om de volgende producten aan te vragen óf op te halen: 
uittreksels, paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, eigen verklaringen, aangiften 
van adreswijzigingen, verklaring omtrent het gedag enzovoorts. 
Ook spoedaanvragen voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen die vóór 13 
november zijn aangevraagd kunnen deze dag níet opgehaald worden. 

Waarvoor kunt u die dag wel terecht?
Via www.laarbeek.nl is het wel mogelijk om digitaal uw verhuizing door te geven, 
uittreksels of een eigen verklaring aan te vragen. De medewerkers van de afdeling 
burgerzaken zijn telefonisch wel bereikbaar.
Ook de balies voor bouwen en wonen en belastingen zijn gewoon geopend.

Wat voor burgemeester willen we?

De gemeenteraad van Laarbeek nodigt inwoners uit om mee te denken over het 
profi el van de nieuwe burgemeester. Het opstellen van de profi elschets gebeurt door 
de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bijgestaan door de griffi er. Hierin worden 
de kwaliteiten, eigenschappen en deskundigheden opgenomen waaraan een nieuwe 
burgemeester volgens de gemeenteraad zal moeten voldoen. Maar omdat de nieuwe 
burgemeester ook de burgemeester is van heel Laarbeek, vinden de fractievoorzitters 
het erg belangrijk dat inwoners mee kunnen denken over het profi el. Op 18 november 
wordt de profi elschets aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

De gemeenteraad legt inwoners graag de volgende vragen voor:
• Welke kwaliteiten of eigenschappen heeft de nieuwe burgemeester van Laarbeek?
• Wat voor persoon is de nieuwe burgemeester van Laarbeek?
• Wat wilt u de gemeenteraad meegeven in de zoektocht naar een nieuwe 

burgemeester?

Wie serieus mee wil praten over de profi elschets kan op twee manieren reageren: via 
griffi e@laarbeek.nl of per brief aan de griffi er van de gemeente Laarbeek, postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Reageren kan tot en met zondag 1 november 2015. 

Benoemingsprocedure
Het proces van het aanstellen van een nieuwe burgemeester verloopt zorgvuldig. Om 
rond de zomer 2016 een nieuwe burgemeester te kunnen hebben voor Laarbeek, 
moeten nog vele stappen gezet worden. Op de website van de gemeente staat de 
procedure in grote lijnen beschreven.

Ken jij een lokale held?

LAARBEEK – Het is weer mogelijk om kinderen die iets bijzonders gedaan hebben, 
te nomineren voor het Laarbeeks Kinderlintje. Ken jij iemand tussen de 4 en 12 jaar, 
die een held is of zich inzet voor de omgeving, buurt of straat? Meld hem of haar dan 
aan via het formulier dat je kunt krijgen op school, bij Stichting Vierbinden of bij de 
gemeente.

Hoe werkt het
Als kinderen in de ogen van hun omgeving iets bijzonders gedaan hebben, kunnen 
die in aanmerking komen voor een Kinderlintje. Iets bijzonders,.. dat kan van alles 
zijn. Zo kun je kinderen aanmelden die een heldendaad verricht hebben, bijvoorbeeld 
door een dier te redden. Maar ook kinderen die zich inzetten voor hun omgeving, 
buurt of straat. Bijvoorbeeld door elke week boodschappen te doen voor een zieke 
of bejaarde, of het winnen van een sportprijs. De aanmelding moet gebeuren door 
een inwoner van Laarbeek, ondersteund door twee ‘getuigen’. Zowel volwassenen 
als kinderen kunnen iemand nomineren. De onderscheiding is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury.

De jury
Uiterlijk 9 november 2015 moeten alle aanvragen via het aanmeldformulier zijn 
ingediend bij de gemeente. Daarna volgt een besloten bijeenkomst van de jury, 
waarin bepaald wordt welke kinderen dat jaar in aanmerking komen voor deze 
bijzondere onderscheiding. De jury bestaat uit leden van de Jeugdgemeenteraad, 
de directeur van de Stichting Vierbinden en burgemeester Frans Ronnes. Natuurlijk 
zal het tot op het laatste moment geheim zijn welke kinderen een Kinderlintje krijgen.

Uitreiking
De Kinderlintjes worden uitgereikt op de ‘Dag van de rechten van het kind’ van Unicef. 
Dit is elk jaar op 20 november. Burgemeester Ronnes gaat naar de basisscholen van 
de winnende kinderen om de Kinderlintjes uit te reiken.

Laatste dagen om aan te melden voor Mantelzorgcompliment!

LAARBEEK – Tot 1 november 2015 kunt u uzelf of iemand anders aanmelden voor 
het Mantelzorgcompliment. Is er iemand in uw omgeving die voor u of uw naasten 
zorgt en die u een compliment wilt geven? Zorgt u zelf voor een familielid, buurvrouw, 
vriend of iemand anders in uw directe omgeving die hulpbehoevend is? Neem dan 
contact op met Manita Herregraven 
bij Stichting Vierbinden via 
mherregraven@vierbinden.nl , 
telefoonnummer 0492 32 88 00. Of 
loop even binnen bij het spreekuur 
van Vierbinden Vrijwilligershulp 
op maandag, woensdag of vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en 
Donk. Op die tijden kunt u daar ook 
naartoe bellen via 0492 464 289. 
Als u al bij Vierbinden ingeschreven 
staat als mantelzorger, hoeft u 
zich niet nogmaals aan te melden. 
Aanmelden kan nog tot 1 november!

Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Dementie ook onze zorg!’

LAARBEEK - Het VBOB, de gezamenlijke ouderenbonden van Brabant, zijn in 
2013 gestart met voorlichting over vergeetachtigheid en dementie onder de naam 
‘Dementie ook onze zorg!’. In alle gemeenten van Brabant wordt voorlichting 
gegeven; zo ook in de gemeente Laarbeek, en wel op dinsdag 17 november 2015.
De bijeenkomsten zijn interessant voor alle senioren en mantelzorgers die in hun 
omgeving met dementie te maken hebben. Ze worden georganiseerd door de 
seniorenbonden, Alzheimer Nederland en de gemeente Laarbeek.

Waar kunt u terecht?
Er worden in Laarbeek drie bijeenkomsten gehouden op dinsdag 17 november. U 
kunt zelf kiezen in welke plaats u aansluit.
10.00 – 12.00 uur, Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2 in Lieshout
14.00 – 16.00 uur, Ontmoetingscentrum, Otterweg 29 in Beek en Donk
19.30 – 21.30 uur, MFC De Dreef, Duivenakker 76a in Aarle-Rixtel
Voor vervoer vanuit Mariahout naar de ochtend in Lieshout wordt gezorgd. Aanmelden 
voor vervoer kan bij mevrouw Vialle van de KBO Mariahout.      
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Bezwaarschriften

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

BEEK EN DONK - Gemeente Laarbeek wil graag een steentje bijdragen aan een duurzame 
leefomgeving en overlast voorkomen. Daarom wordt op steeds meer plaatsen in Laarbeek het 
regenwater van het afvalwater gescheiden. Op dit moment wordt het riool in de Schoolstraat 
vervangen door een gescheiden riool. 

Scheiden = duurzaam
Bij de aanleg van een gescheiden riool wordt er een afvoer bijgelegd voor schoon regenwater. 
Dit heet afkoppelen. Het regenwater loopt via deze afvoer rechtstreeks naar de bodem, de 
(retentie)vijver bij het evenemententerrein of naar het oppervlaktewater. Zo wordt het water 
bij fi kse regenbuien beter opvangen en overstromen de putten niet. Ook gaan we verdroging 
van de bodem tegen en wordt de rioolwaterzuivering niet onnodig belast. Bovendien 
zijn de retentievijvers en wadi’s vaak mooie plekken om te verblijven. Heel duurzaam en 
toekomstbestendig dus!

Gefaseerde uitvoering
Voor elke woning aan de Schoolstraat worden tot aan de erfgrens twee rioolaansluitingen 
gemaakt: één voor het vuil water en één voor regenwater. Ook de straatkolken worden op het 
regenwaterriool aangesloten. Omdat de weg voor deze werkzaamheden toch opengebroken 
moet worden, worden gelijktijdig ook saneringswerkzaamheden uitgevoerd aan de leidingen 
voor gas en water. Daarna wordt de rijweg weer dicht gestraat, tussentijds met oud materiaal 
dat snel daarna wordt vervangen door nieuw bestratingsmateriaal. Het trottoir wordt opnieuw 
betegeld met grijze betontegels. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases:

Eerste fase
Vanaf maandag 26 oktober is het gedeelte vanaf Verlengde Raagtenstraat tot aan de 
Kapelstraat opengebroken. Naar verwachting worden de werkzaamheden in week 50 (7 
december 2015) afgerond.

Tweede fase
Vanaf week 46 (9 november 2015) starten de werkzaamheden vanaf de Verlengde 
Raagtenstraat tot aan de Brouwersstraat. Naar verwachting worden de werkzaamheden voor 
6 mei 2016 afgerond. 

Derde fase
Vanaf omstreeks week 4 (vanaf 25 januari 2016) start fase drie, vanaf de Kloostertuin tot 
aan de Lage Heesweg. Vanaf de Schoolstraat ter hoogte van de Kloostertuin wordt richting 
de retentievijver aan het evenemententerrein een gedeelte drukriolering aangelegd voor het 
regenwater.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer met borden omgeleid. Alle panden zijn 
tijdens de werkzaamheden te voet bereikbaar via het trottoir en/of zandbaan van de rijbaan. 

Verruimen openingstijden 2016

Voor het verruimen van de openingstijden van een horecabedrijf, geregeld in artikel 2:29, lid 
3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV), dient jaarlijks 
een verzoek te worden ingediend. 
De openingstijden zoals gesteld in de APV worden dan dagelijks met één uur verruimd. Dit 
betekent dat uw horecabedrijf van zondag- tot en met donderdagnacht tot 02.00 uur geopend 
mag zijn in plaats van tot 01.00 uur en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 03.00 uur in plaats van 
tot 02.00 uur. 

Als u van deze verruiming voor het jaar 2016 gebruik wilt maken, is het noodzakelijk dat u zo 
spoedig mogelijk hiervoor een aanvraagformulier indient. Dit formulier kunt u opvragen bij de 
gemeente. De legeskosten voor deze verruiming in 2016 moeten nog worden vastgesteld door 
de gemeenteraad. Ter indicatie: in 2015 bedroegen de legeskosten € 428,-.

Regeling bijzondere sluitingstijden horeca en aanwijzing collectieve 
feestdagen

De burgemeester en het college van B&W van Laarbeek hebben op 13 oktober 2015 de 
Regeling bijzondere horeca-openingstijden en aanwijzing collectieve feestdagen, vastgesteld. 
De regeling bepaalt dat voor horeca-inrichtingen de sluitingstijd op 1 januari en 27 april 2016 
niet van toepassing is.
Ook is bepaald dat op 6, 7, 8 en 9 februari 2016 horeca-inrichtingen tot 03.00 uur geopend 
mogen zijn. In de nacht van 9 op 10 februari 2016 geldt de reguliere sluitingstijd van 01.00 uur. 
Tijdens de jaarlijkse kermissen mogen in de kernen waar de kermis wordt gehouden in de nacht 
van vrijdag op zaterdag (kern Beek en Donk) en zaterdag op zondag de horeca-inrichtingen 
tot 03.00 uur geopend zijn.
In de nacht van zondag op maandag, maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag tijdens de 
kermis mogen de horeca-inrichtingen een uur langer, dus tot 02.00 uur geopend zijn.
Tot slot is bepaald dat:
• 31 december 2015 van 20.00 uur tot 1 januari 2016 om 02.00 uur,
• 26 april 2016 van 20.00 uur tot 27 april 2016 om 02.00 uur,
• 5 mei 2016 van 20.00 uur tot 6 mei 2016 om 02.00 uur.
worden aangewezen als collectieve feestdagen waarop de standaard geluidsnormen met 5 
dB(A) worden verhoogd.

Verleende evenementenvergunning

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Runningteam 
Laarbeek voor het houden van een vlooienmarkt op het KPJ-terrein, Heereindsestraat 6 in 
Beek en Donk op zondag 8 mei 2016 van 9.00 tot 16.00 uur (verzonden 22 oktober 2015).

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

Wet omgevingsvergunning

Diverse omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te verlenen aan:
• H.A.M. van Duijnhoven en HVD Beheer B.V. voor het veranderen van de bestaande 

inrichting of de werking daarvan, Rooijseweg 14 in Mariahout,
• V.O.F. van den Ven-Vogels voor het veranderen van de bestaande inrichting of de werking 

daarvan, Lagedijk 5 in Beek en Donk,
• Vogels V.O.F. voor het veranderen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, 

Ginderdoor 12 in Mariahout.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 30 oktober 2015 tot en 
met donderdag 10 december 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 bij de heer W. van Hout van deze afdeling 
onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een 
hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen 
inbrengt, kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Ingediend Werkomschrijving
De Wolfsputten 11, Aarle-Rixtel 19-10-2015 huisvesten van arbeidsmigranten
Rooijseweg 19, Mariahout  19-10-2015 vergroten van een woning
Broekweg 5, Beek en Donk  20-10-2015 beperkte milieutoets
Ginderdoor 37, Mariahout  20-10-2015 realiseren B&B in bijgebouw
Aarleseweg 6, Lieshout  23-10-2015 tijdelijk strijdig gebruik overkapping
Croylaan 4a, Aarle-Rixtel  26-10-2015 veranderen van een woonboerderij

Aangevraagde sloopmelding
Locatie        Ingediend Werkomschrijving
Ginderdoor 37, Mariahout        20-10-2015 slopen van een bijgebouw

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Sluisweg 4, Lieshout oprichten werktuigenberging bouwen 21-10-2015
Gemertseweg 28, Beek en Donk realiseren van een kelder bouwen 21-10-2015  
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning 
in het gemeentehuis Laarbeek. 
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In juli heeft de gemeenteraad bij de Kadernota de belangrijkste plannen 
voor 2016 vastgesteld. In de begroting zijn nu de financiële gevolgen 
van deze plannen verder uitgewerkt.

De gemeente Laarbeek is een financieel gezonde gemeente en wil dat 
ook blijven. Tegelijk zijn er veel wensen en opgaven waar geld voor 
nodig is en zijn er bezuinigingen opgelegd die de komende jaren nog 
uitgevoerd moeten worden. Het college moet ook rekening houden met 
afspraken vanuit het verleden. 

Dit alles is verwerkt in de begroting. De conclusie is, dat de financiële 
situatie van de gemeente Laarbeek gezond is. Maar er zijn wel 
aandachtspunten. De drie decentralisaties van rijkstaken (Wmo/Awbz, 
Jeugdzorg en Participatie) blijven een grote impact houden op de 
begroting. 

Onderstaand geven we een toelichting van de belangrijkste maatregelen 
voor 2016.

Investeren in de toekomst van Laarbeek
We willen graag vooruitkijken. Juist nu investeren en maatregelen 
nemen voor de toekomst. Voor innovatieve ideeën en initiatieven om 
onze samenleving toekomstbestendig te maken trekken we eenmalig 
1 miljoen euro uit aan ‘aanjaaggeld’. Dit geld wordt ingezet vanuit het 
positieve jaarresultaat over 2014 (te danken aan incidentele meevallers). 
Daarnaast stellen we hier in 2016 structureel € 50.000,- voor beschikbaar. 

Veiligheid
Wij ervaren een veilige woon- en leefomgeving als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. We pakken overlast en criminaliteit stevig 
aan. Zo voeren we (leeftijds)controles uit voor alcohol en pakken we 
drugsgerelateerde overlast en criminaliteit aan. Om de verkeersveiligheid 
te handhaven en ongewenst rijgedrag tegen te gaan worden periodiek 
verkeerscontroles gehouden door de politie. Ook op kleine ergernissen 
zoals hondenpoep, zwerfvuil en parkeren in het groen moet worden 
gehandhaafd. Dit is een taak van de gemeente. Voor deze handhaving 
wordt extra geld vrijgemaakt. De inzet hiervan is vooral om gedrag te 
veranderen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor het tegengaan van 
overlast door hondenpoep. 
 
Woon- en leefklimaat
Wij streven naar een goede balans tussen natuur, milieu, cultuur, sociaal 
beleid en economie. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een aantrekkelijk 
platteland. Maar ook door te zorgen voor voldoende betaalbare huur- 
en koopwoningen. Vanuit onze ambitie om een duurzame gemeente 
te zijn stimuleren we  energieneutraal bouwen. Ook stimuleren we het 
gebruik van niet-gemotoriseerd verkeer en het openbaar vervoer. Voor 
onze bereikbaarheid zoeken we naar slimme, innovatieve oplossingen in 
plaats van meer asfalt aan te leggen. 

Nieuw groen en nieuwe natuur ondersteunt de leefbaarheid en 
biodiversiteit. De openbare ruimte is schoon, onderhouden, veilig 
en toegankelijk. Ze is effectief en efficiënt ingericht en wordt ook zo 
beheerd, in overleg met betrokken inwoners. De riolering wordt op 
diverse plaatsen gerenoveerd of vervangen. 

Gezondheid en zorg
Iedere inwoner van Laarbeek moet kunnen meedoen in de maatschappij. 
We leveren maatwerk, eventueel met behulp van de eigen omgeving. 
Dat maakt ook dat inwoners op verschillende manieren kunnen 
worden ondersteund. We kijken meer naar wat mensen nog kunnen, 
in plaats van naar hun problemen en beperkingen. Zorgbehoevenden 
wonen langer in de eigen vertrouwde omgeving. Het uitgangspunt 
bij alle decentralisaties is dat we veel op Laarbeekse schaal doen dicht 
bij de inwoners georganiseerd, in de Peelregio wat nodig is en op 

Metropoolregio-niveau wat moet op basis van solidariteit. Speciale 
aandacht gaat uit naar sport en jeugd. 

Welzijn en onderwijs
Ons uitgangspunt is dat  inwoners tevreden zijn over de voorzieningen 
in de eigen woonomgeving, zoals scholen, sportvoorzieningen en 
gemeenschapshuizen. Een goed voorzieningenniveau versterkt de 
leefbaarheid van de dorpen. Speciale aandacht gaat uit naar het 
ondersteunen van vrijwilligers en burgerinitiatieven.

Economie en werkgelegenheid
Het hebben van betaald werk is belangrijk; men kan in het eigen inkomen 
voorzien en het sociale netwerk wordt vergroot. In 2016 gaan we verder 
invulling geven aan de uitdagingen die de Participatiewet ons biedt. 
Wij helpen onze inwoners bij het vinden van werk. Van uitkeringsge-
rechtigden verwachten we dat ze een zinvolle tegenprestatie leveren in 
de vorm van vrijwillig werken of scholing. 

Ingezet wordt op duurzame economische ontwikkeling van de 
gemeente. Het ondernemings- en vestigingsklimaat worden verder 
verbeterd. Winkels in de kernen zijn belangrijk voor de leefbaarheid 
van onze gemeente. Bedrijventerrein Bemmer IV is een aansprekend 
visitekaartje aan de N279. Een uitgebreid vrijetijdsaanbod maakt 
Laarbeek aantrekkelijk om te wonen, te bezoeken en te verblijven. 

Dienstverlening
De gemeente zorgt voor een vakkundige en correcte ontvangst van haar 
klanten. We houden de wachttijd zo kort mogelijk. De prijs van producten 
en diensten moet zich goed verhouden tot de geleverde kwaliteit. De 
gemeente zorgt ook voor een goede digitale dienstverlening, zodat in-
woners en bedrijven zoveel mogelijk online kunnen regelen en inzien 
(zoals voortgang aangevraagde vergunning). 85% van de meldingen 
over de openbare ruimte wordt binnen vijf werkdagen opgelost.

Relatie inwoners en bestuur
We willen zoveel mogelijk samenwerken om maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen. Zowel lokaal, met onze eigen inwoners en 
bedrijven, als met de regio. Hiervoor moet de gemeente weten wat er in 
de samenleving speelt en inwoners faciliteren om zelf initiatief te kunnen 
nemen. Van inwoners wordt verwacht dat zij zich actief opstellen en 
verantwoordelijkheid nemen voor de problemen in hun leefomgeving. 
Dit betekent  een andere relatie tussen burgers en bestuur en een andere 
manier van werken voor de gemeentelijke organisatie. 

Financiën en bedrijfsvoering
De gemeente Laarbeek beschikt over een efficiënte bedrijfsvoering en 
een gezonde, toekomstbestendige financiële positie. De gemeente heeft 
weinig ruimte om de inkomsten te verhogen, omdat slechts op een 
beperkt deel invloed uitgeoefend kan worden door eigen beleid. Voor 
het overgrote deel van de inkomsten is de gemeente afhankelijk van het 
Rijk (68%).

LAARBEEK - Op donderdag 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2016. Eén van de 
belangrijkste momenten van het jaar, want er wordt besloten waaraan de gemeente in 2016 geld uitgeeft en 
hoeveel. Het huishoudboekje van de gemeente gaat ook u aan. Onderstaand leest u wat de belangrijkste plannen 
van de gemeente zijn, wat dat gaat kosten en wat dit voor u betekent. 

Begroting 2016
‘Investeren in toekomst Laarbeek’

“Voor u ligt een speciale pagina 
over de begroting 2016, oftewel het 
‘huishoudboekje’ van de gemeente. 
Hierin staan onze plannen voor de 
komende jaren en wat deze kosten.  

Het gaat goed met Laarbeek. Onze 
financiën zijn op orde en het af-
gelopen jaar zijn duidelijke stap-
pen gezet in de uitvoering van het 
collegeprogramma. De bouw-
stroom is weer op gang gekomen, 
het vernieuwde subsidiebeleid 
staat in de steigers, er wordt extra 
geïnvesteerd in jeugd en de zorg 
wordt dichterbij inwoners georga-
niseerd.

Maar we blijven vooruit 
kijken. Zorgen dat Laarbeek 
mooi en leefbaar blijft voor ieder-
een, óók voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Werken aan een 
Laarbeek dat klaar is voor de 
toekomst. Als gemeente kunnen en 
wíllen we dit niet alleen doen. Hoe 
groot deze wens is, blijkt wel uit het 
bedrag dat hiervoor beschikbaar is 
gesteld. We dagen iedereen uit om 
mee te denken en we geven ruimte 
aan initiatieven uit onze gemeen-
schap, zodat deze daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. 

De wens om toekomstbesten-
dig te zijn, geldt ook op financieel 
gebied. Dit betekent vooruit 
kijken en nú extra investeren en 
maatregelen nemen. Een aantal 
van deze maatregelen is al eerder 
aangekondigd; een aantal is nieuw. 
Onder andere op basis van opmer-
kingen van de gemeenteraad en 
de gewijzigde koers in Peel 6.1 
hebben we ons ‘huishoudboekje’ 
nog eens tegen het licht gehou-
den. Dit heeft ertoe geleid dat ons 
financieel perspectief nog meer 
solide en toekomstbestendig is 
geworden. Alle maatregelen in deze 
begroting zorgen samen voor een 
goede balans tussen inkomsten en 
uitgaven en een structureel sluitend 
meerjarenperspectief 2016-2019. 

Ondanks dat de ozb komend jaar 
iets hoger is, blijft de lastendruk voor 
inwoners van Laarbeek één van de 
laagste van de regio. Terwijl wij wel 
volop investeren in Laarbeek en we 
het hoge voorzieningenniveau en de 
dienstverlening ook in de toekomst 
op peil kunnen houden. Daar zijn we 
best trots op! 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Laarbeek

Wilt u meer weten over de begroting, kijk dan op onze website: www.laarbeek.nl
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Lokale lasten
De gemeente Laarbeek heeft een goede financiële positie 
en het college doet er alles aan om dat zo te houden. 
Mogelijke risico’s worden in beeld gebracht om er adequaat 
op te kunnen reageren. Aandachtspunt daarbij is dat de 
lasten voor inwoners laag blijven. Inwoners van Laarbeek 
zijn volgend jaar iets meer kwijt aan gemeentelijke 
woonlasten. Deze woonlasten bestaan uit ozb, rioolheffing 
en afvalstoffenheffing. Deze lasten stijgen in 2016 voor 
de gemiddelde huizenbezitter in totaal met € 42,-. Voor 
huurders, die geen huis bezitten en dus geen ozb betalen, is 
de gemiddelde verhoging € 5,- per jaar.

Onroerendezaakbelasting (ozb)
In 2016 wordt de ozb extra verhoogd met 10%, naast de 
3% die in het verleden al was afgesproken. In totaal stijgt 
de ozb dus 13%. Voor een woningeigenaar betekent dit 
een stijging van gemiddeld € 37,- per jaar.

Rioolheffing
De rioolheffing wordt op basis van het eerder vastgestelde 
rioolbeleidsplan verhoogd met 2,62%, om de kwaliteit van 
onze riolering nu en in de toekomst goed te houden en deze 
op tijd te vervangen. Dit betekent een verhoging van de 
aanslag met € 4,44 naar € 171,60.

Afvalstoffenheffing; vastrecht wordt verlaagd
De tarieven voor het ophalen van afval moeten 
kostendekkend zijn. In 2016 wordt het vastrecht verlaagd 
met € 3,36 per jaar, tot een bedrag van € 72,72. De kosten 
per lediging voor de grijze en de groene container worden 
4,3% hoger. Bij een gemiddeld aantal ledigingen, bent u in 
2016 ongeveer hetzelfde kwijt. 

Leges (bouwvergunningen, paspoorten, rijbewijzen etc.)
Leges zijn de kosten die u betaalt voor gemeentelijke 
producten, zoals een bouwvergunning of een rijbewijs. Al 
eerder is besloten dat in 2016 de bouwleges stijgen met 
2% en de overige leges, voor zover mogelijk, met 5%. 
Daarnaast wordt een extra stijging van de beïnvloedbare 
leges voorgesteld van € 45.000,-.

Begroting 2016

Wilt u meer weten over de begroting, kijk dan op onze website: www.laarbeek.nl

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |   gratis parkeren

JEANSWEEK

€15,00 korting
26 t/m 31 oktober

bij aankoop van een blauwe 
jeans vanaf € 79,95.7S

W
SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

OMROEP KONTAKT IS OP ZOEK NAAR:
• NIEUWSMAKERS (OVERDAG EN AVOND) (m/v)

In te vullen zowel dagdelen als avonden.

• COORDINATOR TV (m/v)
  Dagelijks of in dagdelen coördineer je het TV werk met de 

cameramensen en reporters.

• TV PRESENTATRICE (m/v)
  Op korte termijn gaan wij over tot presentatie van het 

dagelijkse journaal op werkdagen. Ben jij die presentatrice die 
hiervoor tijd kan en wil vrijmaken.Het kan een taak zijn voor 
elke werkdag, maar mag natuurlijk ook voor losse dagen.

Alle functies zijn vrijwilligersfuncties en uiteraard krijg je 
opleiding en begeleiding.

Interesse?
Neem dan contact op met de studio 0492-463624 

of mail naar info@kontaktfm.nl
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‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

Geheel verzorgde feestjes inclusief 
hapjes en drankjes

voor slechts €20,00 p.p.

Ook verzorgen wij koffietafels voor 
iedere gelegenheid en  

groepsdiners, vers bereid  
uit eigen keuken

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Mooi UIT in Laarbeek

Voor meer info: www.sparta25.nl

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

Veilingmeesters zijn onder andere:
Andy Marcelissen & Rob Scheepers

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

Gratis entree
Iedereen is welkom

Octopusband verzorgt optreden in Gaviolizaal

Beek en Donk/Helmond - Te midden van draai-
orgels vindt op zondag 1 november een bijzon-
der concert plaats van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Gaviolizaal te Helmond. Daar wordt een gezellige 
middag muziek gehouden met de Beek en Donkse 
Octopusband.

De Octopusband speelt leuke en gezellige mu-
ziek en hebben een geheel eigen repertoire opge-
bouwd. Deze kapel heeft ook al diverse malen de 
Carat concerten en de concerten in de Muziektuin 
Beek en Donk opgeluisterd. Ook zijn ze graag ge-

ziene gasten bij de seniorenactiviteiten van car-
navalsstichting de Teugelders van Ganzendonck. 
Deze keer is het ongeveer 20-koppige ensemble 
te zien en te horen te midden van de draaiorgels.

De toegang is gratis. De Gaviolizaal met Concer-
ten, monumenten en een stukje geschiedenis en 
cultuur in de cultuurstad Helmond is te vinden aan 
de Torenstraat 36a te Helmond. De toegang is gra-
tis, zij stellen ten behoeve van het behoud van de 
draaiorgels een donatie in hun ‘orgelpijp’ op prijs.

De Beek en Donkse Octopusband

Amerikaanse medische wetenschap heeft 
na jarenlang onderzoek een doorbraak ge-
realiseerd voor gewrichten. Men heeft een  
middel ontwikkeld met zeer bijzondere resul-
taten dat de opvolger is van glucosamine en 
chondroitine. Het product heet Athrine®.

Kraakbeen is één van de primaire bindweefsels 
voor f lexibil iteit en ondersteuning van de gewrich-
ten met Type II  collageen als het belangrijkste 
structurele eiwit;  verantwoordeli jk voor sterkte en 
hardheid. Recente studies aan de Harvard Medical 
School hebben aangetoond dat kleine doses van on-
gedenatureerd type II  collageen sneller werken dan 
nu vaak gebruikte supplementen. De werkzame stof 
van Athrine® is het gepatenteerde UC-ll®, dat ge-
heel bestaat uit ongedenatureerd Type l l  collageen. 
Uniek is dat het ingrijpt in het immuunsysteem en 
veel verder gaat dan glucosamine en chondroitine, 
die de oorzaak slechts compenseren. DAT IS DWEI-
LEN MET DE KRAAN OPEN! MET ATHRINE® DRAAI 
JE DE KRAAN DICHT. Athrine® wordt namelijk niet 
snel afgebroken, zodat de optimale dagdosering in 
1 klein smelttabletje past dat zonder water wordt 
ingenomen en ongekend snel actief is! Dit wordt 
gecombineerd met vitamine D3 voor het behoud 
van soepele en sterke spieren. De gezondheidsraad 
beveelt senioren een minimale dageli jkse inname 

van 20 microgram vitamine D aan ter versterking 
van de botten voor het behoud van soepele en ster-
ke spieren. Athrine® bevat 25 microgram. De unie-
ke en zeer snelle werking maakt dat Athrine® ruim 
twee maal zo effectief is als een glucosamine en 
chondroitine preparaat van een bovengemiddelde 
kwaliteit! Geen grote tabletten meer. Niet meer 3x 
daags. Een klein smelttabletje per dag volstaat.

Athrine®: de nieuwe standaard en 
verkri jgbaar bij 

“Revolutionaire doorbraak voor gewrichten”
advertorial

DIO drogisterij Mark
Dorpstraat 5
5737 GA Lieshout

Terugblik op 40 Beek en Donkse jaren 

Expositie in heemkamer over pater Theo van Rossum

Beek en Donk - In de Beek en Donkse Heemkamer 
is een expositie ingericht over de dit jaar overleden 
priester/dichter Theo van Rossum osfs. Aan de hand 
van documenten, citaten, krantenberichten en vele 
foto’s, geeft de tentoonstelling een terugblik op 
Theo’s veertig Beek en Donkse jaren, met de nadruk 
op de eerste helft van deze periode. Een groot deel 
van zijn omvangrijke oeuvre is voor deze gelegen-
heid bijeengebracht.

Al vanaf zijn benoeming in 1966 tot pastoor van de 
Donkse Leonardusparochie, heeft Theo veelvuldig de 
pen gehanteerd.  Diende zijn schrijftalent aanvankelijk 
vooral parochiële doeleinden, zoals de oprichting van 
het parochieblad ‘DONK’, al snel volgden publicaties 
die zijn interesse in de Beek en Donkse geschiedenis 
naar een breder publiek uitdroegen. Dit resulteer-
de ondermeer in een heemkundig tijdschrift en in 

diverse boekjes met oude ansichten en verzamel-
de volksverhalen. Bij een overlijden schreef hij vaak 
een persoonlijk gedichtje: een monumentje voor de 
overledene in woorden. Ook als spreker bij officiële 
gelegenheden en zelfs als carnavalspastoor kon Theo 
het publiek boeien met zijn teksten met humoristische 
ondertoon. Als Oblaat van Franciscus van Sales was 
Theo vervuld van een zeer diep Godsgeloof. Met tal-
loze publicaties, uitgegeven vanuit zijn eigen stichting 
‘Dageraadseiland’, probeerde hij zijn ‘Godsvonk’ on-
der een groter publiek bekendheid te geven. Veel van 
dit werk, vaak mooi verzorgd met illustraties, is op de 
tentoonstelling in te zien.

De expositie is te bezoeken in de Heemkamer aan de 
Parklaan 5 te Beek en Donk op zondag 1 november 
van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag 5 novem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis.

Het zilveren priesterfeest van Theo van Rossum in 1973. Vlnr: Paters Jan van Duijnhoven, Sjef Arets en Theo van Rossum
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Lieshout - De Middelbare Meiden ko-
men zaterdag 7 november naar Ons 
Tejater in Lieshout met hun nieuwe 
dynamische voorstelling ‘Meiden met 
ballen’.
 
“Het is mooi geweest, ‘t is nu of nooit, 
erop of eronder, genoeg, fini, basta, 
afgelopen! Die belabberde conditie 
kan toch echt veel beter. En de over-
tollige kilootjes moéten er af! De mid-
delbare meiden gaan er meteen iets 
aan doen. En wel direct … Met ingang 
van morgen!”
De cabaretières Annemarie Henselmans 
en Hanny Kroeze en de musici Rob 
Roeleveld en Rob Hogenkamp (tevens 
verantwoordelijk voor de composities 
en liedteksten) vormen al meer dan 10 
jaar ‘de Middelbare Meiden’ en hebben 
met een Pall Mall Exportprijs (Annema-
rie), een Louis Davids-prijs en een Edi-
son (Rob Roeleveld met Wim Hogen-
kamp) hun sporen in de theaterwereld 
al ruimschoots verdiend. Zij staan ga-
rant voor een enthousiaste voorstelling 
met een hoog niveau aan tekst, muziek 
en spel in een vorm die doet denken 
aan het ensemblecabaret van de jaren 

’70 en die in het bijzonder de 35-plus 
cabaretliefhebbers aanspreekt. 

‘Meiden met ballen’: een voorstelling 
voor vrouwen èn mannen! Zaterdag 
7 november, 20.30 uur in de theater-
zaal van het Dorpshuis, Grotenhof 2, 

Lieshout. Kaarten zijn verkrijgbaar in 
het Dorpshuis. Reserveringen: www.
vierbinden.nl/onstejater of tel. 0499-
422878 (maandag tot en met donder-
dag na 13.00 uur en vrijdagavond na 
18.00 uur).

Beek en Donk – Kunstenaars Riki 
Rooijakkers (Nuenen) en Nelleke 
Merkx (Son) exposeren van 31 
oktober tot en met 22 november 
2015 in ’t Oude Raadhuis aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk.

Riki is een er-
varen schilde-
res. Zij schil-
dert vanuit 
haar gevoel, 
met veel ex-
pressie en met 
een bijzondere 
techniek. Nel-
leke ontwerpt 
e x c l u s i e v e 
hoeden en cre-
atief viltwerk. 
De combinatie 
van het werk 
van beide 
kuns t enaa r s 
maakt uw 
bezoek aan deze expositie al-
leszins de moeite waard. U bent 
van harte welkom op zaterdag 
en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.oudraadhuis.nl en 
rikirooijakkers.tumblr.com. 

Kunstenaars exposeren in ‘t Oude Raadhuis

Expositie ‘Expressie in Kleur en Vorm’

Voorstelling van de Middelbare Meiden: ‘Meiden met ballen’

Muzikaal cabaret in Ons Tejater

De Middelbare Meiden

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

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

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

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

Lieshouts Got Talent bij &RG-teens
Lieshout - Het maakt niet uit wat je 
wil laten zien, of het nu dansen, zin-
gen, goochelen of moppen tappen 
is. Dit kan op vrijdag 13 november, 
dan hebben de vrijwilligers van &RG-
teens, tienerwerk Lieshout een su-
perleuke avond georganiseerd in het 
Dorpshuis in Lieshout. Oefen maar 
vast aankomende dagen, des te groter 
is de kans dat je met een mooie prijs 
naar huis toe gaat. 

“Kom je in een outfit die bij de act 
hoort, dan maak je natuurlijk nog 
meer kans”, verklapt Party Jockey Tim.  
Voor deze activiteit kun je je aanmel-
den via de website www.energyteens.
nl. Tijdens deze activiteit hopen ze jong 
Lieshouts talent te kunnen ontdekken.  
Deze &RG-teens activiteitenavond is 
bedoeld voor leden met een pasje en 
deelname is gratis. Bij activiteiten wor-
den geen introducés toegelaten. 

Deze activiteit wordt gehouden in 
Club Energie, de jeugdruimte van het 

Dorpshuis, welke geopend is vanaf 
vanaf 19.30 uur. Ben er op tijd bij om 
het allemaal mee te kunnen maken, 
want voor je het weet is het 22.00 uur 

en dan is het weer voorbij. Kijk ook 
voor  foto’s en de agenda op www.
energyteens.nl.

Dood

Nog wat nazomeren, voordat de herfst begint
merels snoepen van de druiven.
Vanuit het westen waait een regenwind
in de notenboom koeren wat duiven.
De zomer trekt zich langzaam terug
bladeren gaan verkleuren.
En uit de zwart geploegde akkers
stijgen zwaar de herfstgeuren.
Nog even en dan is alles kaal
de natuur in slaap gesust.
Tot aan het einde van de winter
gaat alles in een diepe rust.
De boom staat star met kale takken
gegeseld door de wind. 
Bedrieglijk stil en levenloos
tot de sapstroom weer begint.
Het is maar schijn, de boom leeft door
en knoppen goed verborgen.
Gaan zwellen als het voorjaar wordt
en voor nieuw leven zorgen.
Helaas het geldt niet voor alle bomen
ze zaten nog vol leven.
Kastanjebomen oergezond
ten dode opgeschreven.
De dood die komt niet met een zeis
maar gif en kettingzagen.
Kastanjebomen met een 
stip
zullen nooit meer vruchten 
dragen.

Dieny van den Heuvel

Als oud-Lieshoutenaar lees ik graag 
De MooiLaarbeekKrant, maar die 
komt niet in Helmond waar ik woon. 
Ik krijg hem van een broer van mij, 
die in Beek en Donk woont. Deze 
krijg ik veel later en daarom een 
verlate reactie op de rubriek ‘Witte 
Gij’t Nog’ van donderdag 1 oktober.

Mies van de Heuvel-Vinken wist niet 
wat de kinderen kregen voor het 
plukken, ik wel. Mijn vader Harry 
van Berlo heeft bijna zijn hele le-
ven bij ‘Siraar van de Burgemister’ 
gewerkt, want zo werd Gerard v.d. 
Heuvel in Lieshout genoemd.

Het Bizzeme plukken bracht 10 cent 
per kilogram op en als je pech had 
dat je een slechte bos kreeg, dan 
deed je daar bijna een uur over, dus 
veel was er niet aan te verdienen. Als 
het tijd was om te stoppen kreeg je 
een seintje van Annie van Siraare, 
want zo werd de vrouw van Siraar 
genoemd. We gingen met onze 
geplukte bizzeme naar de Beschul, 
daar stond mijn vader dan bij om te 
wegen. Annie schreef op hoeveel je 
had verdiend die woensdag of za-
terdagmiddag of door de week ‘s 
avonds.

Zaterdag voor de middag moesten 
we nog naar school. Bij het afwegen 
keek Annie van Siraare of er goed 

geplukt was. Als je te nat geplukt 
had, hoefde je niet meer terug te 
komen. Annie was daar zeer reso-
luut in. Siraar had veel fruitvelden en 
boomgaarden, het fruit werd met de 
schort voor geplukt en men moest 
geregeld de zware houten ladders 
verzetten.

Siraar het boomgaarden in ‘t Lies-
sents de Wielekus, de Papenhoef, 
achter onze boerderij in de Molen-
straat aan beide zijden van de weg. 
Ik kan nog veel meer vertellen over 
de tijd dat onze pap bij Siraar werk-
te, maar ik hou het hierbij.
 
Groet, Theo van Berlo
Helmond

Reactie Witte Gij’t Nog 
‘Bessenpluk in d’n Bogerd’

LEZERSPODIUM

GEDICHT
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CARNAVAL 2016

De Raopers zijn er bijna klaar voor

Lieshout - Wie dit de afgelopen 
week niet heeft gezien of gehoord, 
is niet van deze tijd. De nieuwe 
prins kan niet meer wachten om 
in de openbaarheid te kunnen tre-
den. Er is dan ook veel gebeurd. 
Overal in Laarbeek duiken flyers 

op die wijzen op de trailer die op 
Facebook is geplaatst. Alles wijst 
op een spectaculaire bekendma-
king. Wil je graag zien wie er ko-
mende carnaval de scepter zwaait 
in Raopersgat, kom dan zaterdag 
7 november naar Café/Zaal de 

Koekoek aan de Dorpsstraat in 
Lieshout. Om iedereen in de goe-
de richting te sturen is er ook deze 
week weer een nieuwe hint, deze 
luidt: ‘Hij is zelf verzekert’.

Beek en Donk – Het stemmen 
op de prinsenpoll van de Teugel-
ders van Ganzendonck is vorige 
week van start gegaan. De eerste 
namen zijn door bezoekers van 
www.teugelders.nl al ingestuurd. 
Iedereen kan nu stemmen op de 
ingezonden namen of zelf namen 
toevoegen. Wekenlang zijn velen 
bezig te achterhalen wie de nieu-
we Prins wordt.

Vorige week werden de eerste 3 
aanwijzingen prijsgegeven. Deze 
week worden er 2 nieuwe aan 
toegevoegd, wat het totaal op 5 
brengt: Dezelfde leeftijd……….. 
Afkomstig van een zandheuvel. 
Hij vindt alles leuk! Raad maar wie 
dit jaar Prins wordt. Hij zet graag 
de bloemetjes buiten.

Boerenpaar
Ganzendonck kan op carna-
valsdinsdag 2016 een nieuw 
boerenpaar in de onecht verbon-

den zien worden. Met de nodige 
aanwijzingen in de hand moet het 
mogelijk zijn er voortijdig achter 
te komen wie boer en boerin zijn: 
Ze zijn zo verliefd, ze dansen nu al 
de hele dag. Ze kennen samen de 
foxtrot, maar kijk uit anders wals-
en ze er overheen. Carnaval is hen 
beiden niet vreemd, ze feesten 
met de Bikse ganzen en de Donkse 
bokken! Iedereen die denkt te we-
ten wie het 46e boerenpaar  van 
de Teugelders vormen, kan dat 
doorgeven via www.teugelders.nl 
(reageren op het bericht).

Op zaterdagavond 21 november 
kun je bij Herberg ‘t Huukske zelf 
komen kijken en luisteren of jij de-
gene bent die alle aanwijzingen 
goed heeft gelezen en uitgelegd. 
De Jeugdprins, -prinses en Jeugd-
raad van 11 worden een dag later 
bekendgemaakt bij café zaal de 
Tapperij.

Prinsenpoll Ganzendonck geopend! 

Wie wordt de nieuwe prins 
van Ganzendonck?

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

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

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

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

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

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

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

€ 13,50

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

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

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

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

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

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

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

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

Meer comfort. Minder energie.
Zorgeloos genieten van 
warmte en warm water.
Met de nieuwste technologie 
van Nefi t haalt u het beste 
in huis. 
Door de slimme combinaties 
van Nefi t bespaart u op 
uw energiekosten en tot eind 
2015 ontvang u ook nog eens 
€ 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de voorwaarden.
www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Fotograaf: Joost DuppenPrins 2014 Rob van Doore
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Mariahout – De nieuwe jeugdprins 
en –prinses worden op zondag 15 no-
vember bekendgemaakt in het Buurt-
huis. De middag wordt om 14.00 uur 
begonnen met een spannende quiz, 
zodat ze kunnen zien wat voor een 
intelligente groep ze dit jaar hebben.

Als dit allemaal achter de rug is komen 
de 21 kinderen op het podium en krij-
gen dan allemaal een lot. Daarna trek-
ken ze zich terug in een aparte ruimte 
en gaat de loterij beginnen. Als alle ge-
spannen ouders klaar staan in een ere-
haag, komen de eerste kinderen naar 
boven en deze zitten dan in de raad 
van 11. Daarna komt de nar, gevolgd 
door de adjudant en prinses en als 
laatste komt de nieuwe jeugdprins van 
2016 naar boven. Dit belooft weer een 

spectaculaire middag te worden die u 
niet mag missen. Dus kom gerust een 
kijkje nemen en laten we er met z’n 
alle ‘unne skônne’ middag van maken. 

Voor de grote prinsencommissie valt 
het allemaal niet mee. Het blijkt toch 
moeilijk te zijn wie de nieuwe prins 
wordt. Er komt zelfs een extra uitzen-
ding van ‘opsporing verzocht’ op za-
terdag 14 november om 20.30 uur in 
het buurthuis in Mariahout. De tweede 
hint is: ‘Afspraak is afspraak’.

Denk jij te weten wie het is, schrijf het 
op en lever het in bij John Brugmans, 
Tuindersweg 41, 5738 BK, Mariahout. 
Onder de goede inzendingen wordt 
een levensmiddelenpakket verloot

CARNAVAL 2016

Lieshout - De jeugdcommissie 
van CV De Raopers is klaar voor 
de start. Vanaf 7 november (prin-
senbal) gaat de carnavalstrein lo-
pen. Vanaf dit moment is bijna elk 
weekend gevuld met een carna-
valsactiviteit. De jeugdcommissie 
is al volop bezig met de voorberei-
dingen van alle activiteiten voor 
het komende carnavalsseizoen. 

Ze bezoeken de jeugdrecepties van 
de omliggende dorpen, ze houden 

op zaterdag 2 januari 2016 weer 
hun jaarlijkse flessenactie, ze ma-
ken altijd een groot feest van hun 
eigen jeugdreceptie en zoals ge-
woonlijk  gaan ze met z’n alle los 
op hun eigen jeugdbontemiddag 
op 24 januari 2016. Verder zijn 
is de jeugdcommissie betrokken 
bij verschillende activiteiten zoals 
de carnavalskrant rondbrengen in 
Raopersgat,  aanwezigheid bij het 
schoolcarnaval, oefenen dansje 
voor de carnavalsdagen, tuin ver-

sieren bij de nieuwe hoogheden en 
natuurlijk niet vergeten de aankle-
ding van de carnavalswagen (kin-
deren maken eigen bordjes met 
hun naam erop). 

Om alles in goede banen te lijden 
worden er verschillende hulpsche-
ma’s opgesteld waarbij ze weer 
graag gebruik maken van de ou-
ders van de jeugd, Alaaf.

Veel activiteiten op de planning in Raopersgat
Jeugdcommissie De Raopers in de startblokken

Wie worden de nieuwe jeugdhoogheden van het komende carnavalsjaar?

Jeugdprinsenbal in het Heidurp
 vlnr: Inge de Laat, Marian Dinnessen, Marielle van Loon, Harry de Weijer, Rianne de Leest en (liggend) Martijn van den Baar

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

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

ook voor: 
catering & 

afhaalmenu’s

grieks restaurant

aphroditi

Jeugdprinses Aniek en Jeugdprins Marco zwaaiden in 2014 de scepter

 
 
   

Studieresultaten 
verbeteren? 

 

Jong-LEREN  
 

 

 Altijd begeleiding 
op maat 

 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  

info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

HUISCOLLECTIE
Complete bril

Dun kunststof 1.6
gehard en ontspiegeld

 
 Enkelvoudig € 100,00
 Varilux € 299,00

 
*informeer naar de voorwaarden

*recht op vergoeding zorgverzekeraar 
in 2015 maak er nu nog gebruik van

Geen krant 
ontvangen 

(op donderdag)?

Bel: 0492-832182
of mail:

redactie@mooilaarbeek.nl 
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Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

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

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

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

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

Dames slips
4 stuks €10,-

Heren slips/shorts
3 stuks €10,-

Kids ondermode
4 stuks €10,-

Alle nachtmode
nu 25% korting

Dames beha
per stuk €15,-

2 T/M 7 NOVEMBER

DAGEN!
MAGAZIJN
VERKOOP
IN ONZE WINKEL!

6

3e BEHA 
GRATIS!

Dames en heren shirts 2 voor

€ 10,-

Boordseweg 1B, Nuenen   I   www.bodybrand.nl   I        fabriekswinkelbodybrand

Duurzame bestemmingen van gemeente ‘miljoen’
Wij van Duurzaam Wonen Laar-
beek hebben ideeën die langdurig 
duurzaam kunnen opereren.        

A. Fonds voor renteloze leningen 
Terugbetaaltermijn max 10 jaar 
(van energiekosten besparing)
1. Voor  vervangingsaankoop van 
koelkasten en vriezers die ouder zijn 
dan 10-15jaar door energie zuinige.
2. Voor aanschaf: Zonnepanelen
3. Voor aanschaf: Warmtepompen
4. Voor aanschaf: Pellet kachels 
5. Voor aanschaf:  CV ketel Hr 107
6. Isolatie muren
7. Vervangen glas door HR+ glas
8. Wasdroger met warmtepomp
9. Isoleren huis

B. Klein Werkgroepje formeren van 
gepensioneerden die verstand van 
zaken hebben (om te starten) en 
die willen/kunnen ;
1.Monitoren van energie gebruik in 
scholen en andere overheidsgebou-

wen enz. En geven van bespaar/
verbeter voorstellen.
2.Mensen aanbieden van gratis 
energie scan. Wat wordt er ver-
bruikt, wat is normaal, wat kan er 
bespaart worden. (hiervoor een 
paar  meet/monitor  setjes aan-
schaffen).
3. Aanbieden van (bijna) gratis scan 
huis met warmtebeeldcamera. Zo-
dat mensen weten waar warmte 
verloren gaat.
4. Mensen die dat willen adviseren 
over verbeteren van Energie Label 
woning.
5. Mensen persoonlijk  adviseren 
over te nemen maatregelen zodat 
ze lang veilig in hun huis kunnen 
blijven wonen. (voor te nemen 
maatregelen een deel renteloos 
voorschieten)

C. Reclame maken voor planten (of 
gratis verstrekken) die in trek zijn 
bij bijen.

D. Het plaatsen van Zonnepane-
len op het dak van het gebouw 
van dierenpark ‘Het Regter Eind’ 
heeft een educatief en voorbeeld-
functie. Bijkomend voordeel druk 
de stroomkosten van het park en 
kan daardoor makkelijker langdu-
rig blijven bestaan.

Wellicht ook plaatsen van zon-
nepanelen op daken van andere 
clubgebouwen.

Dit zijn zo wat ideeën en als er le-
zers van De MooiLaarbeekKrant 
mee willen denken, horen we dat 
graag. Zo kunnen we voor de ge-
meente/politiek een mooie voor-
zet geven. 

Wim Hijnen
www.duurzaamwonenlaarbeek.nl

LEZERSPODIUM

Open dag kinderdagverblijf Koetje Boe! 
Op zaterdag 7 november opent 
kinderdagverblijf Koetje Boe een 
nieuwe ruimte voor peuters en voor 
de buitenschoolse opvang. Tussen 
10.00u en 14.00u zijn wij open voor 
iedereen die nieuwsgierig is!

Tot dan!

Advertorial

Kinderdagverblijf Koetje Boe
Beekerheide 12 A
Beek en Donk

Anouk en Jeroen van 
der Heijden tijdens 
een lekker weekend-
je Ameland. Maar 
ook nog even tijd 
voor De MooiLaar-
beekKrant!
 
Groetjes van Heidi 
van der Heijden

Mooi Gespot

De MooiLaarbeekKrant wordt ook gelezen op Kreta. Nadat deze uit 
was hebben we deze afgegeven aan een Aarlese, die daar een Neder-
landse supermarkt heeft.

Groetjes Walter Beekmans
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Deze zin bevad drie vouten
Laatst kreeg ik tussen pot en pint de 
vraag waarom er in deze krant plaats 
ingeruimd wordt voor een column over 
taal als er in de krant zelf ook taal-
fouten staan. Ik vind dat een vreemde 
gedachtegang. Ik kan zelf niet goed 
schilderen. Sterker nog, ik zou willen 
beweren dat ik best slecht schilder. 
En toch kan ik van mooie schilderijen 
genieten. Zo is het ook met taalfouten 
in de krant. Ik vind het juist positief 
dat ik hier een stukje mag schrijven 
over goed en mooi taalgebruik ook al 
staan er eventueel fouten in de krant. 
En deze column is niet bedoeld om 
fouten aan te stippen, maar gewoon 
om mensen beter met taal om te laten 
gaan. Om te laten zien dat taal niet 
alleen maar saai is en dat je ook met 
taal kunt spelen. Wat is er nu zo, erg, 
als er ergens een komma, verkeerd 
staat? Of als je te onpas en te pas 
spreekwoorden gebruikt die kant noch 
muur raken? Zo kun je bijvoorbeeld 
zeggen dat iedereen die meer dan 
twee keer seks heeft gehad biseksueel 
is. En als een Duitser tegen een 
neger “Du schwarz.” zegt, kan 
die neger gerust “Ich weiß.” 
zeggen. Als ik iemand 
groet met “Alles 
goed?” en de 
ander antwoordt 
“Nee, twee fout 
en vraag vijf wist ik 
niet.”, dan klopt dat 
allemaal grammati-
caal als een bus. Maar 
in de context is het een 
beetje vreemd. Moet 
ik als taalcolumnist dan 
berispend optreden en de 
conversatie stoppen? Lijkt 

me niet. En zo is het ook met de krant. 
Ik hoop dat mijn mederedacteuren (en 
u als lezer uiteraard) plezier hebben 
van deze column en er misschien 
iets van opsteken. Maar daar houdt 
mijn werk wel zo’n beetje op. Ik vind 
taal leuk en ik zal altijd proberen 
om zo goed mogelijk Nederlands te 
schrijven, fout een eens wel maakt 
iedereen maar. Waar gehakt wordt 
vallen nu eenmaal spaanders. Of, om 
bijvoorbeeld taalfouten in de krant 
te kunnen relativeren: ik zeg maar 
zo(o), dat is korter dan dierentuin. Niet 
iedereen is vertaler of taalkundige. 
En dat is maar goed ook. Ik denk dat 
het een heel saaie boel zou worden. 
Het is volgens mij belangrijker dat 
de krant in orde is en dat u weet wat 
er in onze gemeente speelt dan dat 
iedere redacteur nooit fouten maakt. 
En dan nog, wat als op een dag een 
MooiLaarbeekKrant op uw deurmat 
valt, die geheel foutloos is geschreven. 

Dus zonder wat voor fout dan ook. 
Je zou schrik hebben 

om aan de krant 
van volgende 

week te 
begin-

nen…
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dat ik hier een stukje mag schrijven 10dat ik hier een stukje mag schrijven 
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om mensen beter met taal om te laten 10om mensen beter met taal om te laten 
gaan. Om te laten zien dat taal niet 10gaan. Om te laten zien dat taal niet 
alleen maar saai is en dat je ook met 10alleen maar saai is en dat je ook met 
taal kunt spelen. Wat is er nu zo, erg, 10taal kunt spelen. Wat is er nu zo, erg, 
als er ergens een komma, verkeerd 10als er ergens een komma, verkeerd 
staat? Of als je te onpas en te pas 10staat? Of als je te onpas en te pas 
spreekwoorden gebruikt die kant noch 10spreekwoorden gebruikt die kant noch 
muur raken? Zo kun je bijvoorbeeld 10muur raken? Zo kun je bijvoorbeeld 
zeggen dat iedereen die meer dan 10zeggen dat iedereen die meer dan 
twee keer seks heeft gehad biseksueel 10twee keer seks heeft gehad biseksueel 
is. En als een Duitser tegen een 10is. En als een Duitser tegen een 
neger “Du schwarz.” zegt, kan 10neger “Du schwarz.” zegt, kan 
die neger gerust “Ich weiß.” 
10

die neger gerust “Ich weiß.” 

Ik hoop dat mijn mederedacteuren (en 
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Ik hoop dat mijn mederedacteuren (en 
u als lezer uiteraard) plezier hebben 

10
u als lezer uiteraard) plezier hebben 
van deze column en er misschien 

10
van deze column en er misschien 
iets van opsteken. Maar daar houdt 

10
iets van opsteken. Maar daar houdt 
mijn werk wel zo’n beetje op. Ik vind 

10
mijn werk wel zo’n beetje op. Ik vind 
taal leuk en ik zal altijd proberen 

10
taal leuk en ik zal altijd proberen 
om zo goed mogelijk Nederlands te 

10
om zo goed mogelijk Nederlands te 
schrijven, fout een eens wel maakt 

10
schrijven, fout een eens wel maakt 
iedereen maar. Waar gehakt wordt 

10
iedereen maar. Waar gehakt wordt 
vallen nu eenmaal spaanders. Of, om 10vallen nu eenmaal spaanders. Of, om 
bijvoorbeeld taalfouten in de krant 10bijvoorbeeld taalfouten in de krant 
te kunnen relativeren: ik zeg maar 10te kunnen relativeren: ik zeg maar 
zo(o), dat is korter dan dierentuin. Niet 10zo(o), dat is korter dan dierentuin. Niet 
iedereen is vertaler of taalkundige. 10iedereen is vertaler of taalkundige. 
En dat is maar goed ook. Ik denk dat 10En dat is maar goed ook. Ik denk dat 
het een heel saaie boel zou worden. 10het een heel saaie boel zou worden. 
Het is volgens mij belangrijker dat 10Het is volgens mij belangrijker dat 
de krant in orde is en dat u weet wat 10de krant in orde is en dat u weet wat 
er in onze gemeente speelt dan dat 10er in onze gemeente speelt dan dat 
iedere redacteur nooit fouten maakt. 10iedere redacteur nooit fouten maakt. 
En dan nog, wat als op een dag een 10En dan nog, wat als op een dag een 
MooiLaarbeekKrant op uw deurmat 10MooiLaarbeekKrant op uw deurmat 
valt, die geheel foutloos is geschreven. 10valt, die geheel foutloos is geschreven. 

Dus zonder wat voor fout dan ook. 10Dus zonder wat voor fout dan ook. 
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.comK
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Tok Tokkie…
Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Betaalbare opvang in een 
vertrouwde omgeving.

Met een gerust hart gaan werken terwijl 
je kind opgevangen wordt in een omgeving waar het thuis-
gevoel voorop staat. Iedere dag dezelfde gezichten waar je je 
kind bij achterlaat. Je spreekt de bijzonderheden door onder 
het genot van een kopje koffie en neemt rustig afscheid om 
te gaan werken.
 
De kinderen worden opgevangen in een baby- en peuter-
groep waar de kinderen zichzelf mogen zijn. Tok Tokkie kinderopvang doet er 
alles aan om kinderen, kind te laten zijn en te laten ontwikkelen op eigen tempo. 
Een baby heeft andere behoeftes dan een peuter, bij Tok Tokkie krijgt ieder kind 
eigen aandacht doordat je leeftijd gericht maar ook ontwikkeling gericht werkt. 

Ook voor het oudere kind is er persoonlijke aandacht. Een vertrouwde juf haalt 
de kinderen op school op en spreekt de dag door. In overleg met de kinderen 
wordt beslist wat we die middag gaan doen, dat kan huiswerk zijn voor de ou-
dere kinderen en een spelletje voor de kleinere kinderen maar alles in overleg en 
samen met de kinderen. Zo ook tijdens vakanties of studiedagen.

Ben je nieuwsgierig naar een particuliere, betaalbare, persoonlijke, huiselijke 
opvang voor je kind zodat je met een gerust hart kunt gaan werken, kom 
dan eens een kijkje nemen bij Tok Tokkie kinderopvang aan de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel. De ingang bevindt zich aan de Dijkmanstraat.
Je kunt ook altijd bellen voor meer informatie naar 
0492-386222 of een mail sturen naar  
info@toktokkiekinderopvang.nl

Na 25 jaar lief en leed gedeeld te hebben, stopt muziekgezelschap ‘Röllik Goewd’

‘Het was Röllik Goewd’: Muziekgezelschap stopt ermee

Beek en Donk – U leest het ‘Goewd’ het 
was Röllik Goewd. Afgelopen periode is 
na intensief overleg met alle muzikale 
vrienden van Röllik Goewd besloten om 
te stoppen met musiceren. U mag van hen 
aannemen, dat was geen eenvoudige be-
slissing na 25 jaar lief en leed met elkaar 
gedeeld te hebben. Röllik Goewd ken-
merkte zich als een hechte vriendenclub 
ontstaan uit een evenzo hechte buurtge-
meenschap Reijakkers-Noord en dan doet 
afscheid nemen best een beetje pijn.

Waarom stoppen jullie er dan mee zou u 
zich af kunnen vragen? De reden is puur 
en alleen gelegen in het feit dat ze ge-
woon met elkaar een dagje ouder worden 
en de noodzakelijke muzikale samenstel-
ling onder druk kwam te staan. Daardoor 
ontbrak het meer en meer aan uitdaging 
in het muzikale repertoire met als gevolg 
dat de uitvoering niet meer van dat geva-
rieerde muzikale niveau zou zijn waarvoor 
Röllik Goewd altijd gerant stond. Heel be-
wust is overigens jaren geleden al beslo-
ten om niet te kiezen voor een jeugdige 
in- en doorstroom van ‘muzikale aanwas’, 
gezien het sterke familiare karakter in de 
samenstelling van Röllik Goewd.

Gewoon dus met een nuchter Brabants 
realisme samen in goede (buurt-)har-
monie en vriendschap de instrumenten 
opbergen en met veel genoegen terugkij-
ken op al die schitterende Röllik Goewd 

momenten in de afgelopen 25 jaar. Wat 
vliegt de tijd…..25 jaar met elkaar op trek-
ken en echt alles met elkaar delen. Kern-
waarde van vriendschap die je in principe 
iedereen gunt en het is echt waar beste 
mensen, muziek verbindt. De emotie en 
beleving die muziek los maakt is een ge-
weldig medicijn voor hechte vriendschap 
en die was er bij Röllik alleen al door het 
feit dat bijna alle leden vanuit de huwelijk-

se staat met elkaar een verbintenis had-
den, maar dat terzijde. En, ja hoor, ook zij 
hadden als echte muzikanten het motto: 
zonder drank geen klank. Plezier maken 
en gezelligheid was het handelsmerk van 
Röllik Goewd in combinatie met sfeervolle 
muzikale stemmingsmuziek.

Terugkijkend op 25 jaar Röllik Goewd 
dan komen prachtige herinneringen 
naar boven. Internationale optredens 
in Duitsland en België en een vol Rem-
brandtplein in Amsterdam. Super week-
enden hebben zij beleefd in Gittelde, 
met alleen maar hoogtepunten en niet 
te vergeten de jaarlijkse Nationale Röllik 

Goewd feestdagen met de meest bizarre 
thema`s. Bijzondere momenten die nooit 
meer uit hun gedachten verdwijnen en zij 
volop met elkaar koesteren, vastgelegd in 
jaarboeken, die zij ‘verzegeld’ gaan over-
brengen naar de heemkunde voor hun 
nageslacht. Brabantse cultuur ‘pur sang’ 
en als bewijs voor hun sterke verhalen, 
wat samen muziek maken voor je kan be-
tekenen, straks….. als zij oud en wijs zijn.

Beste muziekvrienden en -vriendinnen 
en al die andere fans en supporters van 
Röllik Goewd, een oprecht ‘Dank je Wel’ 
voor al die mooie momenten die de ka-
pel samen met jullie hebben mogen 
beleven. Dank dat jullie hebben willen 
luisteren naar hun muzikale inspannin-
gen en dat Röllik Goewd diverse uitno-
digingen mochten ontvangen om deel te 
nemen aan allerlei activiteiten in en om 
het mooie dorp om er samen een feest 
van te maken, want dat was het voor 
hen. 25 jaar echt feest met Röllik Goewd. 
Het ‘Röllik Blauw’ was niet alleen van hen 
maar ook van jou! Het was Röllik Goewd. 
Tot ziens.

Fotograaf: Joost DuppenRöllik Goewd trad afgelopen zomer nog op bij het MuziektuinPodium

De emotie en beleving die 
muziek los maakt is een 

geweldig medicijn voor hechte 
vriendschap

Nieuwe evenementenhal NXT in Gemert

Op 31 oktober 2015 wordt de evene-
mentenhal NXT in Gemert geopend! 
Met op de planning evenementen als 
Gunz for Hire, Time Out reünie, Hol-
land Live, 40 UP, Fabulous 90s en 
meer biedt NXT een divers programma 
voor ieder wat wils!

Deze nieuwe evenementenhal met 
industriële uitstraling is ideaal voor 
bedrijfsevenementen en publieksfees-
ten. Op 12 december vindt in NXT de 
Time Out reünie plaats en op 23 janu-
ari vind je hier bijvoorbeeld ook Jannes 
en Django Wagner die de sterren van 
de hemel gaan zingen tijdens Holland 
Live. Tickets voor de evenementen zijn 
te bestellen via www.nxt-events.nl en 
verkrijgbaar bij Eeterij en Feesterij ’t 
Hôfke en Handel. 

Bedrijfsevenementen
Naast de grotere publieke evenemen-
ten is de zaal ook uitermate geschikt als 
evenementenlocatie voor de zakelijke 
markt. Van vergadering tot jubileum en 
van seminar tot beurs en nieuwjaars-
borrel. Er kan geheel naar de wensen 
van het bedrijf een evenement plaats 
vinden vanaf 30 t/m 3000 personen. 
Maar ook bruiloften of verjaardags-
feesten vanaf 150 personen. Eigenlijk is 
alles mogelijk. Meer hierover is terug te 
lezen op www.nxt-events.nl.

Opening
Op zaterdag 31 oktober 2015 wordt 
de nieuwe evenementenhal geopend 
met een ongekend hardstyle event! 
Het hardstyle duo Gunz for Hire start 
hun nieuwe tour ‘No Mercy’ met de 

première avond in NXT. Samen met DJs 
als Digital Punk, Jack of Sound, Sub So-
nik, Requiem, Danny Scandal & MC da 
Syndrome zullen ze er een onvergete-
lijke avond van maken! Tickets zijn op 
onze website te bestellen.

NXT events
Handelseweg 11
5423 SB Gemert
0492 - 368156

Website: www.nxt-events.nl
Facebook: 
www.facebook.com/nxteventsnl 
Twitter: www.twitter/nxteventsnl
Instagram: 
www.instagram.com/nxtevents

Advertorial
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Boerdonk - Tijdens de najaarsver-
gadering van 22 oktober heeft Cor 
Opheij, clubman in hart en nieren, 
afscheid genomen van het bestuur 
van RKSV Boerdonk. Dit nadat 
hij eerder dit seizoen ook afstand 
heeft gedaan van de jeugdcom-
missie. Sinds 22 augustus 1980 
maakte Cor officieel deel uit van 
het bestuur. 

Hij draaide al sinds februari van dat 
jaar mee in het bestuur, maar op 
22 augustus werd dit officieel vast-
gelegd. Hij kreeg de jeugdafdeling 
onder zijn hoede, een taak die hij 
met grote passie uitvoerde. ‘De 
Boerdonkse jong’ waren voor hem 
het allerbelangrijkste. Hij toonde 

een grote mate van inzet om alles 
rondom de jeugd zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Of het nu 
ging om het zoeken naar nieuwe, 
geschikte leiders, het jeugdkamp, 
de aanschaf van nieuwe ballen, 
het kersttoernooi, bemiddeling bij 
conflicten, een oefenwedstrijd of 
het jeugdkamp, het was voor Cor 
allemaal even belangrijk. Hij was 
bijna elke dag op het sportpark te 
vinden. 

Naast de jeugdcommissie en het 
bestuur heeft Cor nog vele an-
dere diensten verricht voor RKSV 
Boerdonk. Hij is onder andere lei-
der geweest van het 2e, heeft vele 
wedstrijden gefloten, is elke zon-

dag aanwezig bij Boerdonk 1 om 
wedstrijdverslag te doen voor Ra-
dio Kontakt, is bijna altijd aanwezig 
bij de kaartavonden en ook tijdens 
de opruimdag is Cor altijd druk aan 
het werk op het mooie sportpark. 
Door zijn lange staat van dienst 
weet hij ook als geen ander de weg 
binnen de KNVB. Nooit deden ze 
tevergeefs een beroep op hem. 

Voor al deze inzet is Cor al eens on-
derscheiden met de zilveren en la-
ter de gouden KNVB speld. Cor, en 
natuurlijk ook Nettie, dank je wel 
voor al hetgeen wat je gedaan hebt 
voor RKSV Boerdonk. En ze zullen 
zeker nog weleens bij je aanklop-
pen voor advies.

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

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

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

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

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

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

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

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

Pijnloos defi nitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

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

www.haarzaken.net

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

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

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

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

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

MooiBoerdonk
Na 35 jaar neemt Cor Opheij afscheid van het bestuur

Cor Opheij, clubman in hart en nieren
Cor krijgt bloemen uitgereikt voor zijn verdiensten

Gèr Gespeuld Boerdonk speelt 6 keer in maart

Gèr Gespeuld gaat een cruise maken

Boerdonk - De laatste jaren speel-
de toneelvereniging Gèr Gespeuld 
uit Boerdonk altijd in januari. 
Mooi voor de carnaval. In 2016 is 
carnaval weer vroeger. Ze spelen 
daarom pas na carnaval. 

Eerder is al aangekondigd dat zij 
niet in januari zouden spelen en 
dat ze een cruise gaan maken. 
Daar is geen cent aan gelogen. Gèr 
Gespeuld gaat een cruise maken. 
Op toneel weliswaar en ze doen 
dat niet in januari maar dus in 
maart. En wel van 4 tot en met 12 
maart. Onlangs hebben ze al een 
bezoek gebracht aan een cruise-
schip en hebben daar de passa-
giers ontmoet. Men denkt dat het 
heel gezellig gaat worden en daar-
om mogen ze jullie uitnodigen om 

een avondje langs te komen.
Iedereen kan dus bij hen op de 
boot komen, en je wordt niet in de 
boot genomen op vrijdag 4, zater-
dag 5, zondag 6, woensdag 9, vrij-
dag 11 en zaterdag 12 maart. Je 
moet er wel kaartjes voor bestellen 
en dat kan vanaf 2 januari.

Ze begrepen dat eerdere bericht-
geving de verwachting had ge-
wekt dat ze volgend jaar niet 
zouden spelen. Bij deze hun ex-
cuses hiervoor. Het is nimmer de 
bedoeling geweest u te misleiden. 
Alhoewel…. Bij een toneelvereni-
ging wordt nu eenmaal toneel ge-
speeld. Tot ziens. Zij houden u op 
de hoogte.

Feestvergadering van de Club van 50

Boerdonk - De feestvergadering 
van de club van 50 van RKSV 
Boerdonk is op vrijdag 6 novem-
ber. Er is afgelopen jaar veel over-
leg geweest met de voetbalclub en 
ze hebben dan ook groot nieuws. 

Kom dus naar de vergadering en zorg 
dat je op tijd bent, want hij is voorbij 
voordat je er erg in hebt. Aanvang van 
de vergadering is om 20.00 uur precies, 
en de koffie is klaar vanaf 19.45 uur. De 
vergadering wordt volgens goede tradi-
tie gevolgd door 4 buut optredens van 
niemand minder dan tonpraters Jorlan 

Manders en Rob verschuren. Deze 2 
staan weer garant voor veel lachsalvo’s.

Ben je wel lid, maar je hebt geen 
uitnodiging ontvangen of wil je 
graag bij deze avond aanwezig 
zijn en lid worden? Mail dan naar: 
geert_biemans@hotmail.com.

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

Lieshout - Op een druilerige woens-
dagavond is het hoofdveld van 
voetbalclub ELI helder verlicht. Het 
C-team van Laarbeek United speelt 
zijn eerste wedstrijd tegen Gemert 
C1 en wordt gesteund door een en-
thousiast toegestroomd publiek. Met 
handtekeningenboekje in de aanslag, 
neemt De MooiLaarbeekKrant plaats 
op de goedgevulde tribune ...

Samen sterk
De vier Laarbeekse voetbalvereni-
gingen hebben het initiatief ge-
nomen een selectieteam samen te 
stellen voor Laarbeek, genaamd 
Laarbeek United. Dit initiatief is vo-
rig seizoen ontstaan. Toen is gestart 
met een selectieteam voor C-spelers 
en vanaf dit seizoen is er ook een 
‘Laarbeek United D-team’ in bedrijf. 
De geselecteerde spelers trainen 1 
keer per maand samen op een vrij-
dagavond, telkens bij één van de 
vier clubs. Laarbeek United heeft 
een eigen logo waarin de vier club-

kleuren zijn verenigd en dankzij de 
sponsoren Jumbo Van de Bogaard, 
Sportshop Laarbeek, Eric Maas en 
Auto Corsten zijn de jonge vedettes 
in prachtige tenues gehuld.

Drijvende kracht
Als de eerste helft erop zit (tussen-
stand 2-2), is er tijd voor koffie en 
een gesprek met Maurice Spetter, 
een van de drijvende krachten ach-
ter de talententeams. “Ik heb een 
groot aantal jaren als scout gewerkt 
voor Feijenoord”, vertelt Maurice, 

“en vanuit die functie kwam ik op 
heel veel plekken en heb ik veel 
mensen leren kennen.” Hij vervolgt: 
“Eén van die plekken was Haze-
brouck in Frankrijk en met die club 
daar ben ik altijd een warme band 
blijven behouden.” 

De uitnodiging van Hazebrouck aan 
het adres van Spetter om met een 
Laarbeeks team deel te nemen aan 
een paastoernooi lag ten grondslag 
aan het idee van Laarbeek United. 
“Vorig jaar heb ik samen met o.a. 
Arno Meulendijks het concept Laar-

beek United bedacht. Aangezien het 
spelniveau hoog ligt in Hazebrouck, 
zijn we samen gaan brainstormen 
over hoe we een zo sterk mogelijk 
team konden afvaardigen. Afijn, de 
rest is bekend”, lacht Maurice.  

Leuke bijkomstigheid
“Laarbeek United is een uitstekend 
middel om te komen tot meer sa-
menwerking tussen de jeugdafdelin-
gen van de Laarbeekse voetbalver-

enigingen en leuke bijkomstigheid 
bovendien is dat  we op deze manier 
het niveau van de jeugd verhogen. 
Maar dat is niet het allerbelangrijk-
ste, het is prachtig om te zien hoe 
voetballers uit de verschillende dor-
pen elkaar zo beter leren kennen en 
elkaar naar een hoger niveau tillen”, 
besluit Maurice. 

Nederlaag
Aan de inzet en het samenspel van 

United heeft het niet gelegen deze 
woensdagavond. Er werd onderling 
goed gecommuniceerd en trainers 
Peter van den Heuvel uit Mariahout 
en Ton Hendriks uit Beek en Donk 
deden er langs de lijn alles aan om 
het elftal zo goed mogelijk te coa-
chen. De einduitslag luidde 2-7; het 
team van Gemert bleek te sterk. 
United keerde huiswaarts alwaar 
de tv-schermen aansluitend mooi 
groen kleurden …

Sportend Laarbeek
Goede inzet Laarbeek United wordt tijdens eerste wedstrijd niet beloond 

Laarbeek United is een 
uitstekend middel om te komen 
tot meer samenwerking tussen 

de jeugdafdelingen van de 
Laarbeekse voetbalverenigingen
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uitdaging voor verenigingen: 

Gezondheidsrace Laarbeek 2.0
uitdaging voor verenigingen: 

Gezondheidsrace Laarbeek 2.0

Maximaal 8 verenigingen, in de categorieën:
- 2 x Buurtvereniging
- 2 x Binnensport
- 2 x Buitensport
- 2 x Muzikaal/cultureel

Deze verenigingen:
•	 Organiseren ieder 1 activiteit voor inwoners van Laarbeek, 

die bijdraagt aan een gezonde omgeving en gezonde  
leefstijl. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen

•	 Organiseren ieder 1 (kleinschalige) activiteit voor  
uitwisseling met de andere deelnemende clubs

•	 Nemen deel aan 3 uitwisselingen met clubs
•	 Start maart 2016

•	 Kennismaken met andere enthousiaste clubs in Laarbeek
•	 Een financiële bijdrage voor je club van minimaal € 750,-
•	 Stimulans om creatief te denken met je vereniging
•	 Kans voor leden om vrijblijvend aan andere activiteiten mee te doen
•	 Ondersteuning door oud-deelnemers, GGD, ViERBINDEN en gemeente 
•	 Plezier!!!

Belangstelling of vragen?
Stuur uiterlijk 1 december 2015 een mail naar gezondheidsrace@laarbeek.nl. 
Vermeld de naam van de vereniging, contactpersoon en contactgegevens.
U ontvangt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in januari 2016. 
Dan beslist u definitief over deelname. Bij grote belangstelling wordt geloot.

Uitdaging voor verenigingen
Slaagt uw vereniging er het beste in om nieuwe mensen te betrekken? Welke 
activiteit draagt het meest bij aan een gezonde leefstijl en een fijne leefomgeving? 
Grijp deze kans aan om ook eens bij andere clubs mee te doen!

www.gezondheidsrace.nl

Doe 
mee!

 Een andere 

tak van 
sport uit-
proberen?

 Welke club

durft grenzen 

te verleggen?

 Verdien een extraatje voor je club

Gezondheidsrace 

Laarbeek 2.0

Nieuwe insteek van succesvol burgerinitiatief

Gezondheidsrace Laarbeek 2.0 daagt verenigingen uit
Laarbeek – Het succesvolle burgerini-
tiatief de Gezondheidsrace Laarbeek 
gaat in 2016 van start met een geheel 
nieuwe insteek vandaar de toevoe-
ging ‘2.0’. Dit keer biedt het initiatief 
de mogelijkheid aan buurtverenigin-
gen, sportverenigingen en muzikaal/
culturele clubs om mee te doen. 

Doel is om zoveel mogelijk Laarbeek-
se inwoners bewust te maken van 
het belang van een gezonde leefstijl, 
voldoende bewegen, gezond eten en 
aandacht voor het sociaal en mentaal 
welbevinden. Deelnemende vereni-
gingen organiseren ieder één activiteit, 
die bijdraagt aan een gezonde leefom-
geving. Belangrijk is dat iedereen kan 
meedoen. De uitdaging is om op zoek 
te gaan naar manieren om zoveel mo-
gelijk mensen die niet of minder actief 
zijn, te betrekken. Daarnaast organi-
seert elke deelnemende club een klein-
schalige uitwisseling voor de andere 

verenigingen. Een unieke mogelijkheid 
voor leden van verenigingen om eens 
vrijblijvend kennis te maken met een 
geheel andere ‘tak van sport’!

Wat levert het verenigingen op
Naast een interessant aanbod voor le-
den en de uitdaging om op een crea-
tieve manier aan de slag te gaan met 
je vereniging, biedt het nog een ander 
voordeel. Als tegenprestatie voor de 
inspanningen verdient elke vereniging 
een bijdrage van minimaal € 750,-.

Belangstelling
Verenigingen die belangstelling heb-
ben kunnen dit voor 1 december 
2015  per e-mail kenbaar maken via 
gezondheidsrace@laarbeek.nl. Deze 
clubs krijgen een uitnodiging voor een 
informatiebijeenkomst in januari 2016. 
Dan beslissen zij pas definitief over 
deelname. Bij grote belangstelling zal 
er worden geloot. De Gezondheids-

race Laarbeek 2.0 gaat in maart 2016 
van start. 

Gezondheidsrace Laarbeek
De Gezondheidsrace is door inwoners 
zelf bedacht en heeft tot doel om in-
woners uit Laarbeek bewust te maken 
en te stimuleren tot een gezonde leef-
stijl. De vorige drie edities gingen uit 
van een wedstrijd tussen teams uit de 
kernen van Laarbeek. De deelnemers 
werkten aan hun eigen gezondheid, 
en organiseerden samen gezonde ac-
tiviteiten voor hun eigen dorp. De eer-
ste editie startte in 2010, eind 2014 is 
de derde editie afgerond.

Enkele weken terug zijn we 
met de fotoclub ‘Kiek Nou’ 
foto’s wezen maken van het 
Edelhert. Het grootste wild dier 
van Nederland (250 kg). Nu heb 
ik bij Marcel in de hut het klein-
ste vogeltje van Europa mogen 
knippen. Het Goudhaantje, het 
weegt ongeveer 7 gram, dat 
is het gewicht van een plakje 
boterhamworst.

Groet, Leo v.d. Heuvel 
Tips: 06-23551653 of 
heuvel4@onsmail.nl

Mooi Gespot

Tijdens de Internationale Vakwed-
strijden, georganiseerd door de 
Stichting Slavakto heeft onze leer-
ling-slager Max Verhappen het Ne-
derlands Kampioenschap behaald in 
de rubriek gekookte worstsoorten. 
Max maakte met vakmanschap en 
passie onze welbekende barbecue-
worst wat resulteerde in een prachti-
ge beker uitgereikt door tv-kok Rene 

Pluijm. Een resultaat om trots op te 
zijn! De barbecueworst verkopen wij 
het hele jaar door en is ook uitste-
kend in de koekenpan te bereiden. 

Max Verhappen Nederlands Kampioen
Advertorial

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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voetbal ELI-spelers druk in de weer met Grote Clubactie

Extra steun van Maasbouw voor ELI
Lieshout - In het kader van de Gro-
te Clubactie zijn vooral de jonge 
ELI-spelers in de afgelopen weken 
druk in de weer geweest om loten te 
verkopen voor hun vereniging. Im-
mers van elk verkocht lot van €3,00 
gaat 80%, ofwel €2,40 rechtstreeks 
naar de clubkas. 

Een welkome financiële aanvulling 
voor elke club. ELI is blij verrast, dat 
de heer van Mook van Maasbouw 
Gerwen/Lieshout, in het verleden 
trainer van een jeugdteam van ELI, 
direct bereid was om voor zijn club 
een superlot van de Grote Clubac-
tie te kopen. ELI stelt dit gebaar 

bijzonder op prijs en is opgetogen 
met deze extra ondersteuning. De 
verkoop van loten en superloten van 
de Grote Clubactie duurt nog enkele 
weken. De trekking is op donderdag 
10 december. 

START VAN EEN ROEMRUCHTE CLUB

1925

1925 staat in de boeken als het eerste jaar waarin 
Sparta’25 het levenslicht zag. Van de oprichters van toen, 
Antoon van Neerven, Sjef van der Linden, Graard van Sinten en 
Antoon Pennings is niemand meer in leven. Al tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd er onder de naam Sparta voetbal bedreven. Op 
19 maart 1920 werd onder leiding van oud-postkantoordirecteur 
Colen de voetbalclub Sparta opgericht in een bovenzaal aan de 
Mgr. Verhagenstraat. Het vaststellen van de clubkleuren vormde 
een probleem. Naar de verdeling van de plaatselijke gildes 
opteerde Donk voor rood en Beek voor groen. De keuze voor 
een kleur ontstond door toeval. Omdat een plaatselijke winkelier 
goedkoop een stel groene shirts op de kop kon tikken, werd groen 
de clubkleur en dat is het tot op de dag van vandaag. De rivaliteit 
tussen de kernen Beek en Donk leefde gedurende de jaren op, 
waarbij Beek enkele malen probeerde een afzonderlijke club op 
te richten, maar BVV, Juliana en Hercules hielden geen stand. 
Het eveneens op Donk gevestigde Unitas ging in 1926 op in het 
nieuwe Sparta dat ’25 als toevoeging kreeg toen het in 1925 
nieuw leven kreeg ingeblazen.

Het aantal leden dat zich bij de oprichting in 1925 opgaf was 65. 
Zij betaalden een contributie van 10 cent per week. Het bezoeken 
van een wedstrijd kostte eveneens 10 cent. De eerste wedstrijden 
leverden derhalve 20 gulden op want er waren ongeveer 
200 bezoekers. In de loop der jaren ontstond een roemruchte 
voetbalclub die tot op de dag van vandaag een grote rol speelt in 
de Beek en Donkse samenleving.

1925 staat in de boeken als het eerste jaar waarin 

Kwartaalaanbieding
met extra HOGE kortingen op:

Voor de beste service en goede 
adviezen kom je naar de winkel

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

met extra HOGE kortingen op:

Voor de beste service en goede 

met extra HOGE kortingen op:met extra HOGE kortingen op:

Voor de beste service en goede Voor de beste service en goede 

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

STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

In welke fase van uw 
ondernemerschap u zich 
bevindt, een goede accountant 
is een accountant die je kan 
ontzorgen.  

Rijschool Wilco nieuwe shirtsponsor ASV’33 B2

Estria met 3-1 te sterk voor VV Mariahout

Dames VV Mariahout uitgebekerd
Mariahout – Het eerste dameselftal 
van Mariahout, die in de voorronde 
een prima resultaat hadden neergezet 
door driemaal met de volle winst aan 
de haal te gaan, moest het nu opne-
men tegen Estria 1 uit Escharen. 

Mariahout kon niet met het volledige 
team aantreden; de schoolvakanties 
en enkele blessures waren daar de-
bet aan. Toch begonnen ze zeer sterk. 
Joyce en Emy maakten het de achter-
hoede van Estria behoorlijk moeilijk, 

maar het verdiende doelpunt bleef 
uit. Wel scoorde Estria in de 34e mi-
nuut de 1-0. Vijf minuten later kwam 
de gelijkmaker op het scorebord na 
een mooie steekpass (bijna niet meer 
verkrijgbaar), van Emy, die knap werd 
afgewerkt door Joyce, 1-1. Maar vlak 
voor rust was het toch Estria die op 
fortuinlijke wijze weer op voorsprong 
kwam, 2-1. 

De 2e helft, waarin jeugdspeler Kylie 
haar opwachting maakte en Yvonne 

haar keeperstalenten voor de eerste 
keer toonde, en daar ook een compli-
ment voor verdiende, liep de eerste 20 
minuten goed. Met 3 aanvallers kwa-
men er ook goed uitgespeelde kansen, 
maar de gelijkmaker viel niet. Estria 
kwam in de 75e minuut wat gelukkig 
op 3-1, wat tevens de eindstand was.

Zondag staat er weer een competi-
tiewedstrijd gepland voor de dames, 
thuis tegen Handel.

Aarle-Rixtel - ASV’33 wil bij deze alle 
leden uitnodigen voor haar 82e jaar-
vergadering, die gehouden wordt op 
maandag 9 november in de kantine 
van ASV’33 op sportpark de Hut. De 
aanvang is 20.00 uur. 

Op donderdagavond 5 november van-
af 19.30 uur en op zondag 8 novem-
ber de gehele dag, wordt  het finan-
cieel verslag aan de leden ter inzage 
aangeboden in de bestuurskamer op 
De  Hut. Kijk voor de agenda en het 
verslag van de vorige jaarvergadering 

op www.asv33.nl. Afmeldingen kun-
nen via e-mail verstuurd worden naar 
secretariaat@asv33.nl of doorgegeven 
worden aan een van de bestuursleden.

Algemene jaarvergadering ASV’33

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

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

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?
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3 pakken van 15.57 voor 10.38

Heineken bier*
pak 6 blikjes à 33 cl.

(max. 6 pakken per klant)

(verpakt per ca. 230 gram) 

0.99
kilo 1.98

2.00
2 zakken

Smiths Bugles, Wokkels, 
Hamka’s of Nibb-it
2 zakken à 110/115 gram

2.38

Noord Waarland gesneden kaas
van onze versafdeling

jong, jong belegen of belegen
per 100 gram

1.19-1.36

Magere runderriblappen
500 gram

5.49

Edet Family Comfort 
3-laags toiletpapier

pak 4 rollen

1.59
OP=OP

Almhof roomyoghurt, 0% vet yoghurt 
of halfvolle yoghurt

beker 500 gram

1.38-1.54

2+11.49

0.79

NIEUWE OOGST
Mandarijnen

net ca. 1 kilo

2.99

1.69

Gegrilde achterham
van onze versafdeling

100 gram

1.99

3.99
kilo 7.98

1.00

Boonacker Goud brood
wit, volkoren, tarwe 
of meergranen
heel, gesneden 1+1

GRATISBij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 Boonacker Goud 
meergranenbroden van 5.58 voor 2.79

Bezoek ook onze website:

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

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

W 44 - Aanbiedingen gelden van maandag 26 t/m zaterdag 31 oktober 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

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

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

korfbal

Mariahout - Het pupillen F1 team van 
KV Flamingo’s, gesponsord door Cor-
sten Fourage, werd door een mooie 
8-3 overwinning kampioen in de na-
jaarscompetitie. 

Na het beginsignaal leken de meisjes 
eerst niet helemaal wakker, waardoor 
ze met 0-2 achter kwamen te staan. 
Daarna ging het vizier op scherp en 
gingen de pupillen zelf ook doelpunten 

maken. Ze wisten maar liefst 8 keer te 
scoren en daarmee was de winst bin-
nen en de eerste plaats bereikt. 

Jonge pupillen winnen kampioenswedstrijd met 8-3

Pupillen F1 KV Flamingo’s kampioen

volleybal Rustig volleybalweekend bij Bedovo

Sportshop Laarbeek/Bedovo  
Recreanten H1 wintBeek en Donk - De Nevobo leden wa-

ren dit weekend vrij, maar de recrean-
ten hebben afgelopen week wel weer 
een potje gevolleybald. Sportshop Laar-
beek/Bedovo Recreanten H1 wist te 
winnen van AA Montage, 0-3.

Of het het weer was, het afnemen van 
de uren daglicht in de aanloop naar de 
winter, collectieve kerststress (ja, het 
kerstseizoen is in de winkels alweer be-
gonnen) of iets anders, is niet duidelijk, 
maar de sfeer aan de kant van Bedovo 
was niet optimaal. Er werd veel gemop-
perd en dat maakte van een set die ge-
makkelijk gewonnen had moeten wor-
den toch iets wat niet soepel liep. Pas 
halverwege de set kon echt uitgelopen 
worden en de voorsprong opgebouwd 
worden die resulteerde in een setstand 
van 25-12.

Ook in de volgende set hield het ge-
kibbel aan, maar gelukkig kon er nu 
ook weer geprofiteerd worden van de 
slechte pass bij de tegenstander en hun 
zwakke aanval. Buiten de fouten die 
door Bedovo zelf gemaakt werden, wer-
den er amper punten verloren, ook in 
deze set. 25-18 was minder dan wat erin 
gezeten had moeten hebben, maar het 
was de tweede setwinst van de avond.

Ook de derde set kon zonder echt 
gevaar tot een goed einde gebracht 
worden, maar wederom niet tot volle 
potentie van het team van Sportshop 
Laarbeek. 25-17. 

De volgende wedstrijd (over drie we-
ken) hopen ze dat de coaching van 

Hans, die deze week vanwege vakantie 
afwezig was, de sfeer binnen het team 
weer naar een hoger plan kan trekken, 
zodat er met volle teugen genoten kan 
worden van welbekende spel van Heren 
Recreanten 1. 

Uitslagen recreanten
Dientje dames - Slagerij Brouwers: 1-2. 
(20-25,16-25,25-19)
Bedovo DR3 - Electroworld Wim vd 
Broek: 1-2. (25-20,20-25,18-25)
Bedovo HR2 - VC-Errup: 1-2. (20-
25,25-21,18-25)
Bouwbedr. Raaijmakers - De Smulsmurf: 
2-1. (25-16,25-23,12-25)
AA Montage - Sportshop Laarbeek: 0-3. 
(12-25,18-25,17-25)

HBV De Eendracht actief op 2 toernooienboogschieten

Aarle-Rixtel - St-Willibrordus uit 
Milheeze was zaterdag 24 oktober 
te gast bij Handboogvereniging 
De Eendracht uit Aarle-Rixtel om 
mee te doen aan het Van Ganzen-
winkeltoernooi. Dit was de 15e 
wedstrijd. De gasten uit Milheeze 
waren met 8 schutters aanwezig. 
De Eendracht heeft op donderdag 
22 oktober ook meegedaan aan het 
toernooi van Vredelust uit Deurne.

St. Willibrordus  had voorafgaand 
aan de wedstrijd opgegeven 1702 
punten te gaan schieten. Ze wis-
ten er in totaal 1724 te schieten, 
een positief resultaat van +22. De 
hoogste score van de avond kwam 
op naam van Jeroen v.d. Laak 
(St-Willibrordus) met 233 punten.

Arno Donkers had goed gescho-
ten met een score van 207 punten. 
Vooral zijn eerste 15 pijlen waren 
erg goed. 132 punten in 15 scho-
ten is bijna 9 gemiddeld. Zijn laatste 
10 pijlen waren wat minder, maar in 
totaal 8 keer de maximale score van 
10 punten, wat erg netjes is.

Uitslag De Eendracht 24 oktober
1 Toon van Hoof 225; 2 Erwin Wijn-
hoven 222; 3 Arno Donkers 207; 4 
Jan van Rooy 191; 5 Martien van de 
Graef 155

De volgende wedstrijd is op za-
terdag 7 november om 18.00 uur.   
Dan komen de schutters van De 
Haagse Rozenknop uit Helmond op 
bezoek.   

Uitslag De Eendracht 22 oktober, een 
wedstrijd met in totaal 36 schoten 
1 Frank Schepers 323; 2 Erwin Wijn-
hoven 317; 3 Walter Jansen 313; 4 
Jan van Rooij 289; 5 Arno Donkers 
271; 6 Jo Maas 269; 7 Paul van Bakel 
267; 8 Henk Verachtert 259; 9 Mar-
tijn van der Heijden 240

Kijken
Het clubgebouw van De Eendracht 
is gelegen aan de Lijsterstraat 25 te 
Aarle-Rixtel. Mocht u interesse heb-
ben, dan mag u altijd komen kijken 
naar deze leuke sport. Op maandag-
avond vanaf 19.00 uur is de jeugd-
training, ook de jeugd die interesse 
heeft mag vrijblijvend komen kijken, 
want boogschieten is een sport die 
iedereen kan beoefenen.

Eerste en tweede team boeken winst

Vierde indoorwedstrijd voor Krijgsman Soranus
Lieshout - Voor de indoorschutters 
vond zondagmorgen alweer de vierde 
ronde plaats. Ditmaal moest het eerst 
team naar Milheeze, om te spelen tegen 
Houts Welvaren. De wedstrijd werd in 
het Lieshoutse voordeel beslist met een 
totaalscore van 791. Het tweede team 
pakte ook de volle winst met een score 
van 679. 

De uitslagen 
Ad Endevoets 274, Rik v/d Westerlo 
254, Willem Bekx 249, Arjan v/d Heu-

vel 246, Maarten v/d Elsen 235, Ziggy 
Daniëls 232, Theo v/d Laar 228, Dion 
Thielen 219, Alex v/d Ven 190, Yvon-
ne Robbescheuten 158, Noa Relou 142, 
Joost Prick 134, Jeffrey v/d Post 128 en 
Jim Daniëls 118.

Vervolg toernooi Krijgsman Soranus 
Donderdag was het de beurt aan Strijd 
en Vrede uit Beek en Donk. Helaas was 
de opkomst van deze avond zeer teleur-
stellend. Er kwamen maar drie schutters 
aan de meet. Krijgsman Soranus had 11 

schutters, maar er werd toch geschoten 
volgens het gemiddelde, waar de uit-
komst een derde plaats opleverde voor 
de Beek en Donkse handboogvereniging.

Uitslagen
Ad Endevoets 232, Maarten v/d Elsen 
226, Paul v/d Broek 222, Willem Beks 
219, Arjan v/d Heuvel 216, Rik v/d Wes-
terlo 208, Theo v/d Laar 176, Rita En-
devoets 174, Toos v/d Graef 155, Nelly 
v/d Laar 136 en Yvonne Robbescheuten 
117.

Aarle-Rixtel - In de starters S2 klas-
se had het tweede jeugdteam van 
ATTC´77 nog een appeltje te schillen 
met Wilvo-ttv Bergeijk 2. Bij de eerdere 
thuiswedstrijd, welke op verzoek van 
Bergeijk verzet was, kon ATTC maar 
met twee in plaats van drie spelers aan-
treden, waardoor ze met 8-2 verloren. 

Nu was het team compleet en troffen 
Max Hermans, Liam Sangers en Jasper 
van Veenendaal een incompleet team 
aan in Bergeijk. Door winstpartijen van 
Liam en Jasper en winst in de dubbel, 
kwam de teller met drie cadeau gekre-
gen punten op 6 en ging de overwin-
ning naar de tafeltennissers uit Aar-
le-Rixtel. Ze staan op de vierde plek, net 
achter Bergeijk.

Eerste jeugdteam
Het eerste jeugdteam, dat samengesteld 
is uit het oude eerste en tweede team, 
speelt voor drie van de vier spelers een 
klasse te hoog. Alleen Werner Doensen 
pakt menig potje mee. De teller staat 
voor hem op 75% winst. Deze week 
bleef Werner thuis en moesten Niels 
Doensen, Harm Steenbakkers en Mi-
chiel van Schaik flink incasseren tegen 
medekoploper TTCV Van Herwaarden 1 
uit Veghel, 10-0. Het is zo goed als zeker 
dat de spelers degraderen naar de Juni-
oren J4 klasse waarin ze volgend seizoen 
hopelijk wat meer wedstrijden kunnen 
winnen.

Senioren
Bij de senioren gaat het niet heel veel 
beter dan bij de jeugd. Het eerste team, 
dat onderaan staat, wist gelijk te spe-
len tegen OTTC, maar komt daarmee 
geen stap dichter bij de rest. Voor het 
tweede team, dat in een sterke derde 
klasse speelt, is het zaak Flash 6 onder 
zich te houden in het rechtstreekse duel 
op 30 oktober. Het derde team wordt 
geplaagd door een blessure van Mark 
Rovers, die waarschijnlijk dit seizoen niet 
meer in actie komt. Frederieke van de 
Poel pikt haar wedstrijden mee, maar de 
jongelingen Dennis van der Putten en 
Bart Willems komen nog wat te kort om 
in de vierde klasse te kunnen blijven. 

Het vierde team gaat als een speer in 
de vijfde klasse. Alleen het oppermach-
tige Unicum 7 heeft meer punten. Een 
promotiewedstrijd lonkt. Ook voor het 
vijfde team is het nog mogelijk tweede 
te worden en een promotiewedstrijd te 
spelen. Ze hebben, in tegenstelling tot 
de concurrenten, de koploper Een en 
Twintig 5 namelijk al twee keer getrof-
fen. Het zesde team tenslotte is met drie 
andere teams verwikkeld in een strijd 
om niet als laatste te eindigen.

Gratis tafeltennissen
Aanstaande zondag is het voor iedereen 
weer gratis tafeltennissen in de gymzaal 
aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rix-
tel van 10.00 – 12.00 uur. Kom jij ook?

Tweede jeugdteam schilt appeltje met Bergeijk

Afwisselende resultaten teams ATTC’77

tafeltennis

TER WAARDE VAN 

€ 300,-

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

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat
NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

GRATIS
LAVANTO 
KRAAN 

BIJ EEN DEKKER 
WERKBLAD*

*Vraag naar de voorwaarden.
Deze actie is geldig tot 1 december 2015.

onderdeel van:

LAVANTO
QUADRATO

LAVANTO
CUCINA

LAVANTO
FORTE
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FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Onderhoudsbeurt voor uw 

fiets inclusief poetsen 
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.00
Maak alvast een afspraak! 

(geldig van 20 oktober tot 18 december 2015) 

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

#

www.henkvanrooijfietsen.nl

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

grote keuze uit 
onze collectie

elektrische 
fietsen.

Speciale 
aanbiedingen 

op nieuwe 
fietsen

Webshop 
is open: 

bestel nu 
uw fiets via 

onze site!

|ml ###
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www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETS
WEB
SHOP

www.henkvanrooijfietsen.nl

Dhr. F. Vereijken traint zijn draver onder toeziend oog van de jongste 
familieleden.

Ingezonden door: Janneke Hovers

Mooi Gespot

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 24 okt. t/m 1 nov. 2015 alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

O.L.V. Gilde 
schiet bij Gilde 
St. Joris

wipschieten

Aarle-Rixtel – Schutters van het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde hebben afgelopen 
zaterdag 24 oktober, bij het Sint Joris 
Gilde in Someren, een vrije wedstrijd 
Brabants wipschieten geschoten in 
het donker. Dit is een hele ervaring 
voor de schutters die gewend zijn om 
bij daglicht te schieten.

De opkomst van de schutters uit Laar-
beek was beperkt, de opkomst van 
schutters van buiten de kring des te 
groter. De resultaten zijn daardoor 
voor de Laarbeekschutters beperkt. 
Op het onderdeel bejaarde werd Bert 
Vorstenbosch van het Servatius gilde 
uit Lieshout eerste. Een derde prijs vrije 

hand en een 3e prijs bij de kampioen 
was er weggelegd voor Henk van der 
Velden van het Onze Lieve vrouwe gil-
de uit Aarle-Rixtel. Verder was de 1e 
puistprijs voor Geert van Ganzewinkel 
van het sint Margaretha gilde uit Aar-
le-Rixtel.

Op zondag 1 november vindt er een 
vrije schietwedstrijd plaats op ‘t Jan 
van Doorenpaviljoen bij het Onze Lie-
ve Vrouwe gilde in Aarle-Rixtel. De 
aanvang  is 13.00 uur.

Beek en Donk - Het vijfde team 
van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk won 
afgelopen donderdag knap van 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel. De Laar-
beekse derby was vanaf het begin 
spannend. 

José van Turnhout was in goeden 
doen en pakte in al haar enkel-
wedstrijden de volle winst. Ruud 
van Turnhout pakte twee punten 
en met een winstpartij van Gerdi 
van den Boomen was de overwin-
ning veilig.

Bij het eerste team stond dezelfde 
eindstand op het scorebord tegen 
Meppers 1. Peter van den Eijnde 
behaalde met drie overwinningen 
de maximale score. Jordi Kivits 
pakte twee punten, terwijl ook het 
dubbelspel gewonnen werd. Op-
vallend was de grote overwinning 
van het derde team op Rossum. 
Henk van der Bruggen, Albert 
Scheepers en Tonnie van Berlo 
hadden reden voor een feestje: 
0-10.

Interesse?
Heb je ook interesse om te gaan 
tafeltennissen? Je bent van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie 
over TTV Een en Twintig op inter-
net of volg de vereniging op Twitter 
en Facebook.

Alle uitslagen
Senioren 1 - Meppers 1  6 – 4
Senioren 2 - Stiphout 5  7 – 3
ROTAC ‘82  2 - Senioren 3  0 – 10
MCS Veldhoven 11 - Senioren 4 6 – 4
Senioren 5 - ATTC ‘77  5  6 – 4
Unicum 9 - Senioren 6  9 – 1

Spannende wedstrijd in voordeel Beek en Donkenaren: 6-4

TTV Een en Twintig wint derby van ATTC’77

TTV Een en Twintig oogt zeer geconcentreerd bij de service
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‘De grootste ooit’
Om met deze titel een column te 
‘beginnen’, zullen vele verschillende 
gedachten de revue gaan passeren. 
Waar je dan aan denkt, zal te 
maken hebben waar je mee bezig 
bent, waarmee je betrokken bent, 
wat je dwars zit of waar je juist veel 
plezier aan beleeft, wat je mooi of 
niet mooi vindt!
Of het nu een dinosaurus is, een 
prestatie, of het gaat om een 
lichaamsdeel, een uitvinding, dit is 
voor iedereen verschillend en zal 
voor eenieder ook zeker een andere 
betekenis hebben!
Maar ik geef deze column niet voor 
niks deze titel, daar het de laatste 
week erg vaak gaat over inderdaad 
de grootste voetballer ooit die 
Nederland heeft voortgebracht, 
Johan Cruyff. Helaas gaat het nu 
niet over voetbal, revoluties 
of ‘whatever’, maar wordt zijn 
gezondheid nu een item! 
Heel lang geleden gestopt met 
roken en nu toch longkanker 
geconstateerd, een ziekte die hier 
natuurlijk heel vaak mee wordt 
gelinkt. Natuurlijk zijn er heel veel 
mensen die ziek zijn, onze zorg 
en aandacht nodig hebben en die 
niet zo in de belangstelling staan. 
Misschien dat deze mensen deze 
aandacht, voor deze vermaarde 
nummer 14, niet zo goed kunnen 
‘hebben’, wat ik dan ook wel 
begrijp. Want ook zij verdienen een 
ieders aandacht en verzorging. 
Maar toch grijpt het mij op één of 
andere manier aan, dat mijn idool 

van weleer en zeker die van velen, 
nu getroffen wordt door zoiets.
En inderdaad blijkbaar mij niet 
alleen, want gezien het warme 
applaus in elke 14e minuut van 
een eredivisiewedstrijd, willen 
velen hem een hart onder de riem 
steken en hem heel veel beterschap 
wensen in zijn strijd tegen deze 
ziekte.
En vanaf deze plek doe ik dat ook, 
maar zeker ook aan al diegene die 
het op dit moment net zo zwaar 
hebben, maar niet ‘over het nieuws 
komen’!
Veel beterschap en sterkte, want 
iedereen is voor een ander de 
grootste, mooiste, liefste ooit!

R. van den Enden

COLUMNbadminton

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.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

Stan van Vijfeijken maakt competitierentree na jaren blessureleed

Eerste midweekteam Badminton Club Lieshout 
begint met zege

Richard Essers hoefde deze keer niet zo diep te gaan om de punten binnen te halen

Lieshout - BCL-M1/Sportpoint Ge-
mert is het seizoen begonnen met 
een zege. In de eerste afdeling van de 
vierde klasse werd met 3-5 gewonnen 
van het derde midweekteam van BC 
Budel. Door deze goede overwinning 
is het team meteen met een positieve 
flow gestart.

BC Budel-M3 – BCL-M1/Sportpoint 
Gemert: 3-5
De eerste wedstrijd van het seizoen 
van het eerste midweekteam van Bad-
minton Club Lieshout was meteen een 
lastige. Vanwege blessures was eerste 
heer Walter van Leuken niet beschik-
baar, waardoor Stan van Vijfeijken als 
eerste heer diende aan te treden. Na 
bijna drie jaar blessureleed mocht hij 
zijn eerste partijen in competitiever-
band gaan spelen. Het was duidelijk 
dat hij nog niet helemaal terug op het 
‘oude niveau’ is, maar dat dat er wél 
aan zit te komen. Samen met Richard 
Essers begon hij de wedstrijd met een 
herendubbelpartij. Stan en Richard 
knokten voor wat ze waard waren, 
maar dat was niet voldoende: zij ver-
loren in twee sets. 

Op de andere baan wisten Corine Ge-
vers en Karin van den Biggelaar wél te 
winnen. Zij waren duidelijk beter dan 
hun Budelse opponenten en wonnen 
betrekkelijk gemakkelijk. In de daar-
opvolgende mixpartijen wisten Corine 
Gevers en Richard Essers geen vuist 
te maken. Zij verloren in twee sets. 
Karin van den Biggelaar en Stan van 
Vijfeijken deden het beter. Ondanks 
het gebrek aan ritme (ze hebben ja-
ren niet samen gespeeld) wisten ze de 
partij tóch binnen te halen, waardoor 
een tussenstand van 2-2 op de borden 
kwam. De singlepartijen moesten de 
doorslag geven, en dat deden ze ook. 
Richard Essers won als tweede heer 
met behoorlijk gemak van zijn tegen-
stander: hij had daar slechts twee sets 
voor nodig en klaagde daarna nog dat 
hij onvoldoende goed gespeeld had. 
Ook Karin van den Biggelaar won in 
twee goede sets, met duidelijke cijfers. 
Stan van Vijfeijken miste het wed-
strijdritme en verloor zijn partij als eer-
ste heer na een spannende eerste set, 
met 21-19 en 21-16, waardoor Corine 
Gevers de wedstrijdwinst zou kun-
nen gaan boeken. Daarvoor moest ze 
echter wel haar partij winnen. En, dat 

deed ze ook. Uiteindelijk in een span-
nende partij, door de derde set van 
haar partij met 16-21 binnen te halen 
en daarmee de winst aan BCL-M1/
Sportpoint Gemert te schenken.

BCL-M2/VKS Autoservice
Het seizoen voor BCL-M2/Autoser-
vice, die in de vijfde klasse van de 
midweekcompetitie spelen, is nog niet 
begonnen. De eerste wedstrijd, die 
onlangs gepland was, kon vanwege 
autopech van de tegenstander niet 
doorgaan. Deze wedstrijd, thuis tegen 
het midweekteam van BC Gilze, zal op 
een later moment ingehaald worden. 
BCL-M2/VKS Autoservice start nu 
op 4 november het seizoen met een 
thuiswedstrijd tegen het derde mid-
weekteam van BC Oosterhout.

Programma zondag 1 november
9.30 uur BC Slamis ‘67 - BCL-1/Bouw-
Center Swinkels
10.00 uur BC Nuenen M2 - BCL-H1/
Bavaria

Programma woensdag 4 november
20.30 uur BCL-M2/VKS Autoservice - 
BC Oosterhout-M3

Meulensteen/van Lieshout niet opgewassen tegen Vesters Hoveniers

Vesters Hoveniers stijgt naar derde plaats

zaalvoetbal

Beek en Donk - Een duidelijke 
driepunter was er voor Vesters 
Hoveniers tijdens de wekelijkse 
zaalvoetbalavond van het WAC. 
Meulensteen/van Lieshout moest 
voor de 3e maal lijdzaam toezien 
hoe het ten onder ging. 

Het hielp de opponent in de beg-
infase ook wel vriendelijk mee met 
2 eigen doelpunten. Dat was ko-
ren op de molen voor Vesters, wat 
in het resterende half uur, mede 
dankzij T. van Mechelen (4 goals) 
er vrolijk op los schoot. De 12-2 
einduitslag bezorgde Vesters een 
3e plek in de stand op. Meulen-
steen staat puntloos op de laatste 
plek.

Er was in de A-klasse ook een 
overwinning voor Café-Zaal de 
Tapperij, wat zich daarmee herstel-
de van de het puntenverlies een 
week eerder. FC van de Burgt wil-
de wel, maar het ontbrak hen aan 
de individuele kwaliteiten om het 
De Tapperij echt moeilijk te maken. 
Bij 2-0 deed A. Leenders nog wel 

iets terug en bij 3-1 werd het ook 
weer even spannend, maar daar-
na liep De Tapperij uit naar een 
comfortabele 10-3 overwinning. 
Onder andere R. Engels wist drie 
treffers op zijn naam te schrijven. 

De Tapperij kwam met die zege 
op gelijke hoogte met de koploper 
Lindeboom Accountants & Belas-
tingadviseurs. Zij verspeelden dure 
punten om alleen op pole position 
te staan. Rijwielhandel van den 
Berg hield keurig stand tegen Lin-
deboom, dat een 2-0 voorsprong 
verspeelde. G.J. van der Aa voor-
kwam hoogstpersoonlijk dat Van 
den Berg voor een 3e maal zou 
verliezen. 

In de B-klasse deelden Café Thuis 
en DHVM Vastgoedmanagement 
de punten. Dit betekende voor 
DHVM het eerste punt van dit lo-
pende zaalvoetvalseizoen. Ook zij 
kwamen knap terug vanuit gesla-
gen positie; een 2-0 achterstand 
werd goedgemaakt. Café Thuis 
bezorgde zichzelf zo een kleine ka-

ter na het voetbalfestijn van verle-
den week. 

Koploper DK Garagebedrijf be-
wees zichzelf een slechte dienst 
door een nederlaag te incasseren. 
Hurkmans Plaatwerk boog een 1-0 
achterstand om in een 3-1 winst-
partij. Mede dankzij twee treffers 
van S. Meulensteen mogen zij zich 
nu mede-aanvoerder van de rang-
lijst in de B-klasse noemen. DK Ga-
ragebedrijf verloor voor het eerst, 
Hurkmans blijft de goede vorm 
vasthouden.

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Programma  zaterdag 31 oktober 
16.15 Sparta’25 Veteranen - DAW Veteranen
09.15 Spartaantjes - Trainen
14.00 SV Venray A2 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 B1 - SV Venray B2
11.30 Sparta’25 C1 - Volharding C1
13.00 Sparta’25 C2 - Boekel Sport C2
12.15 Erp D1 - Sparta’25 D1
11.30 Boskant D1 - Sparta’25 D2
10.30 ZSV E1 - Sparta’25 E2
09.30 VOW E2 -Sparta’25 E4
10.30 WEC E3G - Sparta’25 E6G
09.00 Schijndel F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - S.V. Brandevoort F5
13.00 Sparta’25 G1 - UDI’19 G1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 1 november 
14.30 BVV 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - Someren 4
11.00 Boekel Sport 3 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - RKPVV 2
10.00 DVG 4 - Sparta’25 5
12.00 Boerdonk 2 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - SCMH 3
10.30 Mariahout 5 - Sparta’25 9
12.00 EVVC VR1 - Sparta’25 VR1
13.00 B.V.V F4 - Sparta’25 F4

ASV’33
Programma Jeugd zaterdag 31 oktober
14.30 Milheezer Boys A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 A2 – Stiphout Vooruit A1
13.30 ASV’33 B3 – Venhorst B1
11.45 Erp D2 – ASV’33 D1G
10.30 SC Helmondia E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2G – Blauw Geel’38 E7
10.30 NWC E7G – ASV’33 E5G
09.30 SSE F1G – ASV’33 F1
09.30 ONDO F1 – ASV’33 F2

Veteranen 
16.30 ASV’33 – RKSV Boerdonk

Senioren zondag 1 november
14.30 Bruheze 1 – ASV’33 1
11.00 Avanti’31 2 – ASV’33 2
12.00 Stiphout Vooruit 3 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – RKPVV 3
10.00 Gemert 10 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Mierlo Hout VR2
10.00 ASV’33 VR2 – Elsendorp VR1

Woensdag 4 november
19.00 ASV’33 B2 – SV Brandevoort B2

Uitslagen jeugd zaterdag 24 oktober
Mariahout A1 – ASV’33 A1 0-6
Avanti’31 C1 – ASV’33 C1 3-0
ZSV E1 – ASV’33 E1 1-10
ASV’33 F2 – SV Brandevoort F5 1-10

Veteranen zaterdag 24 oktober
ELI – ASV’33 1-4

Senioren zondag 25 oktober
Bavos 3 – ASV’33 3 4-1
Oranje Zwart 3 – ASV’33 4 2-4

Mariahout
Programma zaterdag 31 oktober 
12.30 Mariahout C1 - Lierop C1
10.30 Mariahout E3 - Neerkandia E2
14.30 Avanti’31 A2 - Mariahout A1
16.30 Mariahout veteranen - Rhode 
veteranen

Zondag 1 november 
14.30 Boerdonk 1 - Mariahout 1
12.00 Bruheze 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - ELI 2
13.00 UDI’19/Beter Bed 9 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - Sparta’25 9
12.00 Avanti’31 7 - Mariahout 6

11.00 Mariahout VR1 - Handel VR1

Uitslagen zondag 25 oktober 
Nijnsel/TVE Reclame 4 - Mariahout 5  3 - 4
Estria VR1 - Mariahout VR1                 3 - 1
UDI’19/Beter Bed 2 - Mariahout 1     2 - 3

Zaterdag 24 oktober 
Mariahout 2 - FC Uden 2      3 - 3
Mariahout A1 - ASV’33 A1      0 - 6
Rood Wit’62 F7 - Mariahout F4      1 - 0

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 21 oktober   
SCMH MW1 – MW1  10 – 7 
Corridor R1 – R1                               1 – 2

handbal
KPJ
Uitslagen aspiranten
Dames Saturnus S2 – KPJ Beek en Donk 
S1 11-12
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 – 
Bergeijk C2 10-7
Gemengde D-jeugd Saturnus D1 – KPJ 
Beek en Donk D1 14-7
Jongens C-jeugd Habo ’95 C1 – KPJ Beek 
en Donk C1 34-13

Programma aspiranten zondag 1 november 
D’n Ekker
10.00 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en   
 Donk D1 – Handbal Someren D1 
10.50 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk  
 C1 – Handbal Someren C1 
11.50 Jongens C-jeugd KPJ Beek en Donk  
 C1 – Rapiditas C1 
12.50 Meisjes A-jeugd KPJ Beek en Donk  
 A1 -  Habo ’95 A2
14.00 Dames KPJ Beek en Donk – H.C.B ’92 

Uitslag senioren 
Heren KPJ Beek en Donk – KPJ Zeilberg   
 23-16

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 23 oktober
Dennis van Dommelen – Philip Oosthoek   
 2-2
Dennis van Dommelen – Mark van de 
Burgt  3-0

Stand per 23 oktober
1.Arie van de Burgt 7 -12
2. Philip Oosthoek 7-12
3. Koen Rooijakkers 8-12
4. Dave van de Burgt 5-11
5. Geert-Jan Otten 5-10

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 26 oktober 
Henk van de Vegt - Hans van der Ligt  2-0
Jan Verbakel - Henk Verhappen  2-0
Tonny de Louw - Harrie van Kleef  0-2
Hans Wagelmans - Henk van den Bergh 0-2
Frits Wilbers - Herman van de Boom  2-0
Jan van Neerven - Jan Hesselmans  2-0
Antoon Rooijakkers - Wim Swinkels  2-0
Harrie Poulisse - Huub Biemans  0-2
Cor Verschuren - Henk Jansen  2-0
Albert Kluijtmans - Frans Leenders  2-0
Leo Migchels - Bennie Beerens  2-0
Mari Verbakel - Joop Kerkhof  2-0
Willie Vorstenbosch - Albert Kluijtmans 2-0
Antoon van Osch - Evert Baring  0-2
Jaspert Swinkels - Rinie van den Elsen  2-0
Theo Verheijen - Mari Vereijken  0-2
Tonnie Raaijmakers - Cor Oppers 2-0

Uitslagen dinsdag 27 oktober 
Leo van Griensven - Ad Barten  2-0
Gerrit van Osch - Guus van de Els  0-2
Henk van de Vegt - Henk Mastbroek  2-0
Huub Biemans - Frits Wilbers  0-2
Harrie Bouwmans - Cor van den Berg  0-2
Harrie Poulisse - Cor Verschuren  2-0
Jan van Neerven - Marinus Steegs  2-0
Jan Hesselmans - Lou Muller  2-0
Antoon Maas - Henk Jansen  2-0
Jan van Hout - Piet Goossens  2-0
Jan van Dijk - Theo Spierings  2-0
Theo van Hoogstraten - Pieter Rooijackers 
 2-0
Biek Klaasen - Henk Meerwijk  2-0
Cor Oppers - Hans Heldoorn  2-0
Antoon Wagemans - Tonnie Raaimakers 0-2 
Piet van Zeeland - Biek Klaasen 0-2

Stand na 27 oktober
  
                                     wedstr  pnt
A Klasse
1.  Guus van de Elsen        9 16
2  Henk Verhappen  
                                         9  14
3  Tonny de Louw            10 14

B Klasse
1  Lou Muleer                  10 14
2  Jan van Neerven          10 13
3  Harrie Bouwmans        10 12

C Klasse
1  Jan van Dijk                 10 16
2  Marie Vebakel               9 13
3  Jan van Hout               10 11
D Klasse
1  Evert Baring                 11 19
2  Fons van der Linden      9 13
3  Mari Vereijken             10 12

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 27 oktober
0-1 Frans van Hoof - Albert v. Empel 
½-½ Willy Constant -  Aloys Wijffelaars
0-1 Hans Claas - André Bergman
1-0 Thijs Knaapen - Chris v. Laarhoven

Programma 3 november
Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars
Harrie v.d. Laar - Hans Claas
Johnny v.d. Laarschot - Hein v. Bree
Thijs Knaapen - Jef Verhagen
Willy Constant - Chris v. Laarhoven
Frans van Hoof - Albert v. Empel

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 21 oktober
1. Wim en Erik  68,33 %
2. Gerda en Ellen  64,50 %
3. Bets en Annie  61,67 %
4  Wil en Trees  58,33 %
5. Tonnie en Jurgen  53,75 %

Uitslag dinsdag dinsdag 27 oktober
1. Kees en Jurgen                 58,93 %
2. Tonnie en Riky                  57,50 %
3. Mieke en Leo                    55,95 %
4. Marianne en Leny           54,76 %
5. Mari en Arno                     54,46 %
    Marijke en Joos                54,46 %
    Corry en Frans                  54,46 %

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie voor meer 
informatie www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 21 oktober 
Lijn A
1. Helma en Joke 67,56%
2. Henny en Jan             59,23%
3. Bernadette en Antoon   55,65%
4. José en Jan 54,76%
5. Truus en Greet 54,46%
Lijn B
1. Maria en Elly         64,00%
2. Ton en Annelies 63,00%
3. Rie en Berdy 55,83%
4. Jo en Riet 53,33%
5. Mia en Riek  51,67%

De volgende zitting is op woensdag 4 
november bij Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 22 oktober
1. Gerard en Corrie           62,00%
2. Emmie en Josephine    55,50%
2. Toon en Roos                54,50%
4. Marie en Mia                54,00%
5. Nellie en Theo              53,50%

De volgende is zitting op donderdag 29 
oktober, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 27 oktober 
1. Nelly en Cor 61,00%
2. Pieta en Jan 58,50%
3. Mien en Ine 55,00%
4. Riet en Tonnie 52,50%
5. Riet en Jo 52,00%

De volgende zitting is op dinsdag 3 november, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg te Beek en Donk.

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

BLADBLAZERS 
VANAF € 249

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

www.josmartens.nl

BLADBLAZERS

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

VANAF

HEGGENSCHAREN 
VANAF € 124

HEGGENSCHARENHEGGENSCHAREN

BLADBLAZERS

€ 124
HEGGENSCHAREN

BLADBLAZERS

HEGGENSCHAREN
VANAF € 124

ACCU

ACCU

ONTDEK NU DE STERKE
NAJA ARSAC T IES OP
ONZE TUINMACHINES

OOK TE BESTELLEN
VIA ONZE WEBSHOP!

Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

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

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Beek en Donk – In Duitsland heeft 
op vrijdag 23 en zaterdag 24 okto-
ber de Interland Cup 2015 plaatsge-
vonden. Marloes Kluijtmans van RC 
de Oude Molen was geselecteerd 
om hier aan deel te nemen. Zij reed 
als enige senior van Nederland mee.

Op woensdag 21 oktober vertrok 
Marloes samen met trainster Yvonne 
Westhoff naar Darmstadt in Duits-
land. Bij hotel van der Valk Eindhoven 
kwam de gehele Nederlandse ploeg 
bij elkaar, om vanuit daar gezamen-
lijk naar Duitsland te rijden. Op don-
derdag stond de landentraining op 
de planning. De baan reed prettig en 
het was voor de meeste deelnemers 
een goede training. 

Op vrijdag stond de eerste lange 
wedstrijddag op de planning. Om 
16.00 uur had Marloes nog een trai-
ning voor haar korte kür. Deze trai-
ning ging redelijk. Na de training was 
het tijd voor de opening. De Duitse 
bond had gezorgd voor een leuke 
openingsshow, wat meteen voor 
een leuke sfeer zorgde in de goed 
gevulde sporthal.  Dit jaar waren er 
veel landen en deelnemers aanwe-
zig tijdens de Interland.  Nederland, 
Frankrijk, België, Slovenië, Andorra, 
Spanje, Italië, Denemarken, Zwitser-
land en Duitsland waren vertegen-
woordigd op deze wedstrijd. 

Na de opening was het tijd voor de 
korte kuren. Marloes was pas laat op 
de avond aan de beurt. Uiteindelijk 
heeft zij om 22.45 uur haar korte kür 
gereden. De korte kür van Marloes 
ging niet slecht, maar ook niet goed. 
Helaas liep Marloes in de laatste trai-
ning voor de Interland een blessure 
op. Te veel getraind, waardoor de 
spieren overbelast waren geraakt. 
Marloes heeft er maar het beste van 
gemaakt, want opgeven was er niet 

bij. Na de korte kür stond Marloes 
op een nette 7e plek van de 9 deel-
nemers. Het niveau bij de senioren 
lag hoog. 

Op zaterdag opnieuw een lange 
wedstrijddag. Marloes heeft een 
nette lange kür gereden en haar 7e 
plaats kunnen behouden. De afstand 

op nummer 8 en 9 was vergroot en 
slechts één juryoverwinning te wei-
nig voor plaats 6. Marloes is tevre-
den maar vindt het jammer dat ze 
niet helemaal optimaal heeft kunnen 
presteren. Het is nu tijd voor rust en 
in de winter hard trainen voor het 
nieuwe wedstrijdseizoen van 2016.

rolschaatsen

7e plaats voor Marloes Kluijtmans in Duitsland
Marloes Kluijtmans (RC De Oude Molen)

tennis Cardio 
Tennistraining bij 
TV ‘t Slotje

Beek en Donk - TV ’t Slotje biedt vanaf 
14 november aan alle jeugd van Laar-
beek de mogelijkheid om mee te doen 
met Cardio tennistraining. Dit vindt 
plaats bij tennisvereniging ’t Slotje en 
hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
nieuwe multifunctionele sportveld, 
waarop allerlei verschillende sporten 
beoefend kunnen worden.

Bij Cardio tennistraining worden tennis 
gerelateerde vaardigheden getraind 
zoals: coördinatie, conditie, voeten-
werk en balgevoel. De ene helft van 
een training bestaat uit het trainen van 
de coördinatie, en in de andere helft 
van de training wordt deze verbeterde 

coördinatie toegepast in een spelvorm. 
Denk hierbij aan varianten op hand-
bal, hockey, volleybal en allerlei andere 
sporten die wekelijks verschillen. 

De trainingen worden verzorgd 
door Bowen Straatman. De kos-
ten zijn €25,00 per persoon, waarbij 
8 cardio tennislessen zijn inbegre-
pen. De datums zijn als volgt: 14, 
21, 28 november, 5, 12, 19 decem-
ber, 9 en 16 januari van 12.00 tot 
13.00 uur. Je kunt je inschrijven via 
www.yourtennis.nl/clubs/tv-t-slotje.

Najaarscompetitie tennis 
groen 1 en 2 

Beek en Donk - Afgelopen woensdag hebben groen 1 en 2 van tennisvereni-
ging ‘t Slotje hun laatste speeldag gehad. Ondanks dat de beide teams geen 
kampioen zijn geworden, hebben ze heel veel geleerd en fijn gespeeld. In de 
winter spelen ze in Stedenteam of het WJC in Asten.

Jasper van Kleef, Simon v/d Avoird, Liam Jacobs. Koen van Zoggel, Yorg Peters, Wouter de 
Jong ,Daphne Graat, Fleur Kool, Nienke v/d Rijdt, Fenne van Hout,  Teun Jongmans en Max 
v/d Broek. Op de foto ontbreken: Nicolaas Nicolas Alting von Geusau en Teun Lammers

Aarle-Rixtel – Vijf weken op rij is 
er zaalvoetbal voor de jeugd in 
Laarbeek. Dit start vanaf maandag 
16 november en vindt plaats in 
sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel, 
telkens op maandag van 17.45 tot 
19.15 uur. Jongeren in de leeftijd 
van 12 tot en met 14 jaar kunnen 
hieraan meedoen. 

Het programma bestaat voornamelijk 
uit het spelen van onderlinge partijtjes. 
Kosten voor deelname aan de gehe-
le serie bedragen naar verwachting 
€20,00 per persoon. Het is de bedoe-
ling om het zaalvoetballen in 2016 een 
vervolg te laten krijgen in de vorm van 
een lange serie van een half jaar. In dat 
geval krijgen jongeren die nu al gaan 

deelnemen voorrang bij de gelegenheid 
om daarvoor in te schrijven. 

Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Arno Meulendijks, 
tel. 06-21840045. Aanmelden kan 
door middel van een e-mail met daarin 
naam, geboortedatum en woonplaats 
naar arnomeulendijks@hotmail.com.

Onderlinge partijtjes zaalvoetbal in De Dreef

Zaalvoetbal voor Laarbeekse jeugd

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NLWWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

Bezoek ook eens 
onze webshops!

WINTERBANDEN
NU SUPERGOED GEPRIJSD!

BIJ VERSCHUREN BANDEN

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

VREDESTEIN 
SNOWTRAC 3
195/65-15 € 60,-*

205/55-16 € 85,-*

 Monteren/Balanceren/B.T.W. 
 Gratis stikstof vullen
 Gratis uitlijncontrole

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: 

* Zolang de voorraad strekt

boksen Laarbeeks boksgala op 14 november

Wil Rutten-trofee voor 
Tim van de Burgt

Beek en Donk – De jaarlijkse uitreiking 
van de befaamde en begeerde wis-
seltrofee vond afgelopen woensdag 
plaats bij boksschool Laarbeek. Deze 
bokaal wordt ieder jaar aan de best 
presterende pupil van de Laarbeekse 
boksschool uitgereikt 

Dit jaar viel de eer aan een aankomen-
de en jeugdige bokser uit Lieshout, Tim 
van de Burgt. Tim bokst al een aantal 
jaren in de school en is wedstrijd gericht 
met verschillende overwinningen. Op 
14 november is deze pupil uit de boks-
stal van Riny te zien op het Laarbeekse 
boksgala. Boksschool Laarbeek felici-
teert Tim en wenst hem veel succes.

Tim van de Burgt (l) en Riny Heesakkers (r)

Riny Heesakkers feliciteert Tim te midden van zijn pupillen
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Donderdag 29 oktober 
Ladiesnight
19.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

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

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

Vrijdag 30 oktober 
BierPong toernooi
19.30 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel 
‘t Nachtpitje
21.00 uur, Cafe Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 31 oktober 
Garageverkoop gebruikt merk 
speelgoed
9.00 uur, Piushof 19, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Expressie in kleur en vorm’ 
t/m 22 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

BierFest
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 1 november 
Duvelscross
10.00 uur, Duvelsberg aan ‘t Hof, 
Lieshout

Creatiefmarkt De Egel
10.30 uur, Schuurherd, Heuvelplein 32, 
Beek en Donk

Ekkerfestival
13.15 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Vrijdag 6 november 
Wijntjes avond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 7 november 
IVN Natuurwerkdag
9.00 uur, zandweg t.o. Ecotouristfarm 
de Biezen, Beek en Donk

Garage verkoop gebruikt merk 
speelgoed
9.00 uur, Piushof 19, Aarle-Rixtel

Brabantse Streektaaldag
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Gezinsviering
18.30 uur, Onze-Lieve-Vrouw-van-
Lourdeskerk, Mariahout

Cabaret ‘Meiden met ballen’ door 
Middelbare Meiden
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 8 november 
Liv & Giant MTB Clinic
9.30 uur, TRIA Fietsen, Papenhoef 21, 
Lieshout

IVN Wandeling Aa, Bundertjes
10.00 uur, Havenweg 23, Aarle-Rixtel

Bekendmaking Jeugdprins en 
Jeugdprinses de Gele Kielen
13.30 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Dienstenveiling Sparta’25
14.00 uur, Clubgebouw Sparta’25, 
Beek en Donk

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)


