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Klaar voor de 

winter?

 Hier start de 

groenstrook 

“Wij hebben al twintig jaar de gezelligste hangplek van Mariahout”
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - De gezelligste hangplek 
van Mariahout is ongetwijfeld de keu-
ken van Mart van den Heuvel aan de 
Wilhelminastraat 7. Elke maandag-
ochtend verzamelt de familie Van den 
Heuvel zich hier om gezellig het afge-
lopen weekend door te nemen. Ook 
nu weer is het ‘volle bak’.  Wel 15 fa-
milieleden zitten aan de keukentafel, 
of aan het gezellige barretje. Sjef en 
Hans ontbreken. Sjef komt wat later 
en Hans heeft een smoesje: hij werkt 
nog. 

De familie Van den Heuvel
Nard van den Heuvel en Hanneke 
Boudewijns woonden aan de 
Broeksteeg in Mariahout.  Zij kregen 
twaalf kinderen: Hans, Dinie, Nellie, 
Leo, Sjef, Toon, Jan, Piet, Henk, Jo, 
Adriaan en de oudste Francien. Vader 
was ‘keuterboerke’ en later werkte hij 
op het munitiekamp. “Soms verdiende 
ons vader meer aan kinderbijslag dan 
aan loon”, lacht Jo. Moeder stierf op 
41-jarige leeftijd. De jongste, Hans, 
was twee en de oudste, Francien, acht-
tien. Het overlijden van moeder, zorg-
de ervoor dat de familie gedeeltelijk 
uit elkaar viel.  Francien nam - toen zij 
trouwde - vier kinderen mee. Anderen 
kwamen bij een oom of tante terecht. 
Nellie, Toon, Henk en Francien zijn 
overleden. “Maar alles bij elkaar telt de 
familie Van den Heuvel, met aanhang 
en kleinkinderen toch nog altijd 106 
leden”, vertelt Mart.

Ontstaan 
Maar hoe is deze hangplek op maan-
dagmorgen dan ontstaan? “Ons 
Jo is hier negentien jaar geleden 
mee begonnen”, roepen ze in koor. 
Omdat Mart  ‘zo’n huismus’ was, 
kreeg de hangplek een vast adres, in 
de Wilhelminastraat.  Ze zeggen het 

jammer te vinden dat hun ouders dit 
niet meer mee konden maken. “Wat 
zouden die trots zijn geweest!”, aldus 
de aanwezigen kinderen. 

De familieleden beweren dat de ge-
sprekken over van alles en nog wat 
gaan. “Voetbal, kinderen, kleinkinde-
ren, gezondheid, nieuws, noem maar 
op.” Roddelen doen ze niet. Ruzie 
hebben ze nooit. “Ja, af en toe is er een 
beetje strijd”, geven ze toe. “Gelukkig 
weten we van elkaar hoe eigenwijs een 
Van den Heuvel is”, vult Leo aan. 

“Gelukkig weten we van 
elkaar hoe eigenwijs een 

Van den Heuvel is”

Jeugdherinneringen
Dan barsten de jeugdherinneringen los. 
Welke bijnamen ze elkaar gaven. Hoe 
vader Nard met harde hand strafte, als 
ze boven lagen te keten in plaats van 
te slapen. Sjef lag jarenlang tussen zijn 
zussen Jo en Francien in. Toen één van 
de jongens op school te horen kreeg, 
dat hij nog een jaar moest overdoen bij 
dezelfde onderwijzer, vond hij dat niet 

erg, want deze ‘mister’ sloeg tenminste 
niet zo hard. “Met onze jeugdherinne-
ringen zouden we een dik boek kun-
nen vullen”, lacht Jo.

“Soms lijkt het hier wel 
een ruilbeurs”

Eén hechte familie
“Soms lijkt het hier wel een ruilbeurs”, 
zegt Mart. “Iedereen brengt gewoon 
mee wat er over is, worteltjes, fruit, 
boontjes, vlees, van alles.” Haar woor-
den zijn nog niet koud, of Eric, de zoon 
van Francien, komt binnen met een vla. 
Inmiddels is ook Sjef gearriveerd met 
stokbrood en een pan met heerlijke ra-
gout. In het verleden hebben ze elkaar 
ook geholpen met het bouwen van een 
huis, het in de prak rijden van elkaars 
auto en het kopen van een nieuwe. 
Jo zegt dat haar tuin een grote beurt 
nodig heeft. Volgende week woensdag 
gaan ze dat met z’n allen doen.

Toekomst
Gezondheid is natuurlijk de groot-
ste wens voor de toekomst. Bijzonder 
trots zijn ze, dat een aantal kinderen en 

kleinkinderen, nu samen op vakantie 
zijn in Portugal. Goed voorbeeld doet 
nu eenmaal goed volgen.

Iedere maandagmorgen komt de familie Van den Heuvel bij elkaar

Nard van den Heuvel en 
Hanneke Boudewijns 

6e ‘Muziekfeest voor mensen met een beperking’ wederom succes

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Lieshout – In het Dorpshuis in 
Lieshout vond zaterdagmiddag 
het ‘Muziekprogramma voor men-
sen met een beperking’ plaats. Een 
sprankelend evenement van begin 
tot eind met vele lachende gezichten 

van bezoekers, artiesten en de grote 
groep vrijwilligers en familieleden. 
Die Milka’s, Dè Vèlt op, Party Jockey 
Tim en drumband Leonardus traden 
geheel belangeloos op. Ellen Tappel 
van Lifestyle Center Laarbeek deed 
dit door haar bijdrage Sh-bam. De 
wat? Oh, gelukkig: simpele dansjes 
op muziek!

Dorpshuis
Het was de eerste keer dat dit speci-
ale muziekspektakel in het Dorpshuis 
plaatsvond. In de grote zaal is ruimte 
genoeg  voor rolstoelen én er kan ge-
danst worden. `Drumband Leonardus´, 
netjes in witte blouse en paarse sjaal, 
zorgt voor opzwepende, vrolijke dans-
muziek. Monika Slaets presenteert 

deze middag, samen met Tim Frenken. 
Ze vertelt wat erop het programma 
staat. Het belooft een mooie middag 
te worden, waaraan zelfs het onder-
deel karaoke is toegevoegd. Op haar 
vraag: “Hebben jullie er zin in?”, 
wordt luidkeels ‘JAAA’ geroepen. 

Lees verder op pagina 9 in deze krant. 

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren
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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

De Hertog Hendriklaan is genoemd naar Hertog Hendrik van Brabant. Lies-
hout maakte in de 12de eeuw deel uit van het Graafschap Rode (St. Oe-
denrode) dat in de tweede helft van die eeuw in bezit was van de graven 
van Gelre. In 1203 wist Hendrik I, hertog van Brabant van 1190-1235, de 
Gelderse graaf Otto I te bewegen af te zien van zijn rechten op eenmaking 
van de Kempen, waardoor aan de Brabantse hertog de vrije hand werd gela-
ten. Hendrik I kreeg stevig de greep op het gebied van de latere Meierij. Hij 
kreeg hierbij tegenstand van Engelbert van Berg, die in 1216 aartsbisschop 
van Keulen was geworden. Engelbert trad krachtig op tegen de expansiedrift 
van Hendrik I. Zo werd de stad ’s-Hertogenbosch aan de Brabantse hertog 
ontnomen en werd graaf Gerard van Gelre, een neef van Engelbert, beleend 
met de Kempen. 

Op 7 november 1225 werd Engelbert vermoord en nu kon Hendrik I zijn 
politiek weer voortzetten. Op 11 november 1231 kocht hij van graaf Otto II 
van Gelre het graafschap Rode, waartoe ook Lieshout behoorde. Sinds 1231 
behoorde Lieshout dus tot het hertogdom Brabant. 

Er waren meer Hertogen die Hendrik heetten. Zowel Hendrik I als Hendrik 
II hebben de voogdij van de priorij in het Hof van Liessent uitgeoefend. Dat 
blijkt uit een oorkonde, door hertog Hendrik III van Brabant op 28 februari 
1252 uitgevaardigd. In deze oorkonde verklaart de Brabantse hertog, dat hij 
de voogd en beschermer is van de goederen en de personen van het Hof van 
Liessent in de Kempen, toebehorende aan de abdij van Floreffe, zoals ook zijn 
voorgangers dat waren geweest. 

Drie hertogen Hendrik van Brabant dus en toch maar een straat: de Hertog 
Hendriklaan in Lieshout. 

Nelly de Groot-Cooijmans
met dat aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

* Bron: Lieshout door de eeuwen heen, deel 3 Het Domein Lieshout (7de 
eeuw - ± 1300) door André Knoop en Gerard Merkelbach

HERTOG HENDRIKLAAN

Ter herinnering

Een jaar geleden namen we afscheid van

Mirjam Kamperman

Kort geleden hebben we herinneringen aan haar opgehaald. In haar 
stijl hebben we een lekker glaasje op haar gedronken. Mirjam, we 

zullen jouw kracht, optimisme en gezelligheid nooit vergeten!

Fleur, Monique, Hanneke, Mireille, Joyce, Dieuwke en Ingerborg

Bedankt, bedankt, bedankt !
Maar liefst 520 mensen bezochten zondag 26 oktober j.l. 

onze 2e Jubileum Uitvaartbeurs & 20-jarige Jubileumreceptie 
rondom onze Residence Waterhof aan ’t Hoogh Huys 3. 

Iedereen dank je wel voor de harten onder de riem, 
felicitaties, cadeautjes en hulp om deze dag 

tot een geweldig evenement te maken !

Een extra woord van dank aan onze exposanten,
zonder jullie was dit niet gelukt.

Team Waterhof Uitvaartzorg Gemert
‘t Hoogh Huys 3
5421 LL  GEMERT
06 55 14 04 83

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
Dit zijn Vrenk en Vladi, het zijn net zusjes, maar ze zijn afzonderlijk van 
elkaar als vondeling bij ons in de dierenopvang terechtgekomen. Inmiddels 
zijn het wel dikke vriendinnetjes geworden en het zou leuk zijn als ze samen 
bij een nieuw baasje mogen wonen. Het is een vrolijk stel, ze zijn heel lief 
en aanhankelijk en als ze aan samen aan het spelen zijn kunnen ze gekke 
capriolen uithalen. Wie heeft er een zacht mandje voor Vrenk en Vladi 
klaarstaan, waarin ze lekker samen hun middagdutje kunnen doen?

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

Naam:        Vrenk en Vladi
Leeftijd:     10 weken 

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies
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Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

- Podotherapeutische zolen
- (Teen) ortheses
- Schoenadvies
- Schoenmodificaties
- Vilttherapieën 
- Instrumentele behandelingen
- Voorlichting en advies

www.podotherapie-laarbeek.nl
Waterhoenlaan 2a, 5741 BB Beek en Donk
Molenstraat 9a/b, 5735 BJ Aarle Rixtel 

Bel voor een afspraak: 0492-465647

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

‘Le Patat’ 25ste beste cafetaria van Nederland

Redacteur: Nikki Barten 

Aarle-Rixtel – “Supertrots zijn wij”, 
aldus een enthousiaste mede-eigenaar 
van cafetaria Le Patat, Bart Krause. 
Gisterenavond werd bekend dat deze 
onderneming op de 25ste plek is ge-
eindigd in de Cafetaria Top 100. “We 
horen gewoon weer bij de 25 beste ca-
fetaria’s van Nederland. En dat terwijl 
we nog geen vijf jaar bestaan ... Dat is 
toch geweldig!?”

2013
Vorig jaar veroverde Le Patat ook een 
plekje in deze lijst. De cafetaria wist toen 
de 14e plek te bemachtigen. Dit jaar zijn 
ze een paar plaatsen lager geëindigd, 
maar dat maakt het team niet minder 
trots. “Er staan 45 nieuwe cafetaria’s in 
deze lijst. We zijn al superblij dat we nog 
steeds bij de top 100 behoren”, legt Bart 
uit. “Er zijn maar liefst 5000 cafetaria’s 
in Nederland. Iedereen mag meedin-
gen naar een plek in deze lijst. In totaal 
deden 1600 zaken hieraan mee. Heel 

bijzonder dus dat wij zo hoog genoteerd 
staan. We hebben maar liefst 96% van 
de te behalen punten gehaald.”

Top 100
Cafetaria’s die mee willen doen aan deze 
verkiezing kunnen zich hiervoor aanmel-
den. “Vorig jaar heeft iemand anders 
ons opgegeven. Dit jaar hebben we 
onszelf aangemeld. Dat kan iedere cafe-
taria doen”, legt Bart uit. “Dit jaar was 
de wedstrijd nog iets moeilijker dan vo-
rig jaar. Toen kwam alleen een ‘mystery 

guest’ langs. Op basis van dit bezoek 
werd de top 100 samengesteld.” Dit jaar 
was volgens Bart anders. “Elke cafetaria 
die zich had ingeschreven, kreeg bezoek 
van een ‘mystery guest’. Hieruit werd de 
eerste schifting gemaakt. De 150 cafe-
taria’s die nog overbleven, kregen ver-
volgens bezoek van een vakjury. Daarna 
ontstond de top 100.”

Juryrapport
Nadat het team van Le Patat het beha-
len van de 25ste plek uitbundig samen 
gevierd had, kregen zij dinsdagochtend 
inzage in het juryrapport. “We waren 
toch wel nieuwsgierig waarom we op 
deze plek geëindigd waren”, aldus Bart. 
“We hebben op 4% na alle punten ge-
haald, die we konden halen. De punten 
die we hebben laten liggen, zitten in de 
lokale betrokkenheid en de vers-presen-
tatie. Met lokale betrokkenheid wordt 
de maatschappelijke betrokkenheid be-
doeld. Het valt als jong bedrijf helaas 
niet mee om alles en iedereen te sponso-
ren, hoe graag we soms ook zouden wil-
len. De vers-presentatie zit in het feit dat 
aan de ‘mystery guest’ het eten niet op 
een bord (met slagarnituur) is gebracht, 

maar in een plastic bakje. “Doen we be-
halve op zondag eigenlijk nooit, maar je 
zal altijd zien dat het op zo’n moment 
juist wel eenmalig gebeurt. Maar goed: 
twee puntjes die we kunnen verbeteren 
voor volgend jaar! Nu eerst van deze 
mooie notering genieten!”

Het team van Le Patat. Achterste rij vlnr: Jolanda Relou, Nicole Relou, Suus Krause, Naomi Martens en 
Amber van Hoof. Op de voorgrond: Bart Krause en Jeremy Otten. Niet op de foto: Davey Bakermans

Fotograaf:Danny Geboers / Danovo.nl

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

College Laarbeek wijst voorkeursalternatief Ruit af 

Redacteur: Louke Kreemers 

Laarbeek – Het college van 
Burgemeester en Wethouders is te-
gen het ingediende voorkeursalterna-
tief van de Noord Oost Corridor van 
de provincie Noord-Brabant. Op 2 ok-
tober kwam de provincie naar buiten 
met het voorlopige voorkeursalterna-
tief, met de vraag aan de betrokken 
gemeente om hier een standpunt over 
in te nemen. Naast Laarbeek nemen 
ook Eindhoven en Nuenen een nega-
tief standpunt in. 

“Het voorlopige voorkeursalterna-
tief bevat voor Laarbeek in elke kern 
een maatregel waardoor hier de leef-
baarheid afneemt”,  legt wethouder 
Frans van Zeeland uit. Belangrijk uit-
gangspunt is de N279 en de aanslui-
ting op de N272 bij Laarbeek. Van 
Zeeland: “De weg van Veghel naar de 
Gemertseweg wordt niet verbreed, en 
blijft een tweebaansweg. De aanleg 
van de nieuwe weg zal veel vrachtver-
keer aantrekken, zonder de verbreding 
van deze verbinding zal hier veel op-
onthoud ontstaan.”

Het college is bang dat vrachtverkeer 
de nieuwe weg gaat ontwijken en 

dat daardoor sluipverkeer ontstaat in 
Beek en Donk. Daarnaast zal, volgens 
hen, het omgekeerde ook gebeuren: 
“Vrachtverkeer dat vanuit Veghel komt 
zal om files te voorkomen wellicht de 
afslag naar Zijtaart nemen en hierdoor 
via de Veghelsedijk Mariahout binnen-
komen. Hetzelfde geldt voor als ze de 
afslag Sint Oedenrode/Nijnsel nemen. 
De leefbaarheid in zowel Mariahout 
als Beek en Donk zal door dit sluipver-
keer enorm aangetast worden. Dit was 
voor het college een reden om tegen 
het voorkeursalternatief te stemmen”, 
aldus Van Zeeland. 

Bereikbaarheidsakkoord
Voor het college is het 
Bereikbaarheidsakkoord van 2007 nog 
steeds het uitgangspunt. Van Zeeland 
legt uit: “Een weg op maaiveldniveau 
is een van de maatregelen, waar de 
gemeente op tegen is, omdat het in 
strijd is met bovenstaand akkoord. 
Ondertunneling in het gebied heeft 
de voorkeur. Vooral omdat een maai-
veldvariant qua geluidsuitstraling zeer 
veel invloed heeft  op het woonmilieu 
in de kernen Beek en Donk, Lieshout 
en Aarle-Rixtel en specifiek in de wijk 
Opstal.”

Ligging 
In het voorkeursalternatief ligt de 
Oost-Westverbinding aan de zuidzijde 
van het Wilhelminakanaal. De voor-
keur van de gemeente gaat echter uit 
naar de alternerende ligging. Dit heeft 
als voornaamste reden dat de zuide-
lijke ligging het woon- en leefmilieu in 
Lieshout erg aantast. 

Aansluiting Laarbeek 
Onder de Zuid-Willemsvaart komt 
een aquaduct bij Aarle-Rixtel. Dit is op 
het kruispunt van de kanalen. De weg 
loopt vanuit Lieshout langs het kanaal 
naar Beek en Donk. Vooral in Aarle-
Rixtel en in Beek en Donk rijst de vraag 
hoe zij straks vanuit hun dorpen de 
weg op kunnen komen. Dit is name-
lijk nog niet duidelijk gemaakt in het 
voorkeursalternatief. Van Zeeland legt 
uit: “De wegen van Beek en Donk en 
Aarle-Rixtel kruisen de nieuwe weg. Er 
is nog niets bedacht voor een op- of 
afrit hier, maar ik ga ervanuit dat hier 
nog wel een oplossing voor komt.”

Het standpunt van het college wordt 
vandaag – donderdag – besproken in 
de gemeenteraadsvergadering, na de 
behandeling van de programmabe-
groting. 
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Zaterdag 1 november

11.00 Michaëlkerk Beek en Donk
Eucharistieviering Allerheiligen

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering m.m.v. de gezinsviering-, en avond-
wake werkgroep
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties van 
oktober die staan opgeschreven in het intentieboek 
Lourdesgrot, Hein en Nellie van Rooij-van Kemenade, 
Ties en Anneke Donkers- Bouwman en zoon Bart, Toon 
Biemans, Jan Leenders (Meulendijks mged), Marlene 
Hassink, Tineke Verhulst-van den Heuvel.

18.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie 
Gebedsviering voor Allerzielen m.m.v. het Dameskoor

Zondag 2 november

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij
Intenties in deze viering voor: Voor alle overledenen van 
onze parochie van het afgelopen jaar, Overleden be-
gunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, Hanneke 
van Berlo, Noud en Mio Raaijmakers, Frans Vogels, Sien 
Nooijen (fund.), Henk van Duppen (kosters), Frans en 
Marieke Raijmakers–Donkers, Gerard Fritsen (Sonja en 
Angela Fritsen), Jan Smits, Overleden ouders Bertha en 
Wim van Dijk– Swinkels (verj. Moeder), Tot welzijn van 
de parochie.

09.30 uur Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Overleden familie Van 
de Kam-van den Heuvel (fund), Miet Trees en Jan van 
Dooren (fund), Jan van der Heijden, Lambertus en 
Cathariene Manders-van de Vossenberg en dochter 
Marietje, Jo Manders-Maas, Zus van de Meulengraaf-
Heesakkers (mged), Jan Swinkels (mged), Overleden 
familieleden Manders-van Osch, Grard Cooijmans.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor 
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-Colen, 
Marinus van Duuren Maria Aarts de echtgenote en 
Maria en Catharina de dochters, Antonius van den 
Heuvel, Gerta Thijssens, Maria Verhoeven-van Weert, 
Harrie van den Heuvel Arnolda van de Laar en Mia hun 
dochter, Martien van den Elsen, Nelly Vereijken-van 
de Laarschot, Henk Hendriks, Dina Vereijken-Otten, 
Tiny van Vught, Janus en Nellie van Zutven, Coen van 
de Vossenberg, Wilhelmus en Gordina Spoormakers-
van den Eijnde en hun kinderen Mariëtte en Lambèr, 
Theodorus en Jacoba Jonkers-Bardoel, Piet en Jo 
Penninx-Verbakel, Toon Kusters, Piet van Dommelen, 
Jeremy Doudart de la Grée, Marinus Marinussen, 
Jan Graat, Harrie van der Heijden en Anna Maria 
Janssen, Piet Richard en Leo van der Heijden, Piet van 
Duijnhoven en overleden familieleden Van Duijnhoven-
van Asseldonk, Wim van Schijndel en Jo van Schijndel-
Dekkers, Theo en Annie van den Heuvel-Gruijters 
broer Tiny en zus Mies, Jan en Lenie van Someren-van 
Amstel.

Aansluitend aan deze viering vinden de grafzegenin-
gen plaats. Om 12.00 uur bij begraafplaats ‘De Oude 
Toren’, en om 12.15 uur bij de Leonardusbegraafplaats 
in Beek en Donk.

Maandag 3 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 4 november

Geen viering 

Woensdag 5 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 6 november

Geen viering

Vrijdag 7 november

Geen viering

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

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4, Lieshout 
0499-421404
info@de-emmausgangers.nl
www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

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

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

Informatieavonden voor parochianen uit Laarbeek 
over de nieuwe parochie: 
“De zalige Pater Eustachius van Lieshout parochie”

De avonden beginnen allemaal om 20.00 uur 
Op maandag 24 november voor parochianen uit 
Lieshout en Mariahout, in de St. Servatiuskerk te 
Lieshout.
Op dinsdag 25 november voor parochianen uit 
Beek en Donk, in de Michaëlkerk te Beek en Donk
Op woensdag 26 november voor parochianen uit 
Aarle-Rixtel, in de O.L. Vrouw Presentatie te Aarle-
Rixtel

KERKBERICHTEN
Agenda 
1 t/m 7 november 2014

Gezinsviering in Mariahoutse kerk

Muziek rond kerststal 
parochiekerk Aarle-Rixtel

Kienavond in het Dorpshuis

Mariahout - In de Onze Lieve Vrouw 
van Lourdeskerk te Mariahout vindt 
zaterdag 1 november een gezinsvie-
ring plaats. De gezinsviering is een 
eucharistieviering en staat in het 
teken van het scheppingsverhaal in 
combinatie met Allerzielen. 

De viering begint om 18.30 uur. 
Meteen na de viering wordt er een 

korte wandeling door het park achter 
de kerk gemaakt en eindigt de wan-
deling bij de grot. Het zou leuk zijn 
wanneer de kinderen een lampion 
meenemen vanuit thuis en dat ze 
deze laten branden tijdens de wan-
deling. Zo zijn wandelaars samen het 
licht voor de overledenen en hun na-
bestaanden. 

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar wordt de 
mooie traditie gehandhaaft om op twee-
de kerstdag, vrijdag 26 december, van 
14.30 tot 15.45 uur live-muziek te ma-
ken rond de kerststal in de parochiekerk 
Aarle-Rixtel.

De kerststal, die in de parochiekerk staat 

opgesteld, trekt altijd veel bezoekers. Wie 
met een muzikaal optreden invulling wil 
geven aan deze middag (individuele mu-
zikanten, kleine ensembles en grotere mu-
ziekgroepen, vocaal en/of instrumentaal), 
kan zich tot uiterlijk 14 december opgeven 
bij Rob Rassaerts, tel. 0492-342101 of mail
r.rassaerts@upcmail.nl.

Lieshout - De Katholieke Vrouwen-
vereniging Lieshout houdt een kie-
navond in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout op vrijdag 31 
oktober. 

Tijdens deze kienavond is er een jack-
pot bij het kienen. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19.00 uur geopend. Iedereen is wel-
kom.

Orgelman bij Zonnebloem afdeling Mariahout 

Mariahout - Een heerlijke dag om 
binnen te zitten was het op woens-
dag 22 oktober. De Zonnebloem af-
deling Mariahout deed dit dan ook. 
De gasten en vrijwilligers kwamen in 
het Buurthuis bijeen om te genieten 
van de Orgelman uit Mierlo. 

De middag begon met een kopje 
koffie of thee met iets lekkers er-
bij en iedereen kon even bijkletsen. 
Daarna was het de beurt aan Harrie 
Smits, alias de Orgelman, om ieder-
een te vermaken met zijn prachtige 

draaiorgeltje, waarop hij liedjes uit 
de oude doos draaide. Het was fijn 
dat hij boekjes met de teksten bij 
zich had, zodat iedereen gezellig kon 
meezingen, wat dan ook volop ge-
daan werd.

Af en toe vertelde Harrie een anek-
dote uit zijn eigen leven of over 
iemand die hij kende, of tapte hij – 
soms een beetje pikante – mopjes. In 
de pauze werden er drankjes en war-
me hapjes rondgedeeld, waarvan ook 
de afd. Lieshout - die op uitnodiging 

aanwezig was – kon meegenieten. 
Na afloop was er nog de trekking van 
de loterij, waarvoor in de pauze lo-
ten verkocht waren. Heel mooie cy-
clamen, allerhande snuisterijen en als 
klapstuk een levensmiddelenpakket 
gingen naar de gelukkige winnaars. 
Een middag om heel tevreden op 
terug te kunnen zien. De volgende 
bijeenkomst staat gepland op woens-
dag 19 november. Dan worden er, 
wederom in het Buurthuis, kerststuk-
jes gemaakt.

Het was druk in het buurthuis

VILLA LEEFDAEL - KAPELSTRAAT 3 - BEEK EN DONK - 0492 461 220 - WWW.SLUYS6.NL

- LUNCH / VERGADERPAKKETTEN

- LUXE BROODJES

- AFHAAL / BEZORGSERVICE
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PROEF ANDALUSIË
De beste Serrano-ham komt uit het Zuid-Spaanse dorpje Trevélez. 

Vrijdag en zaterdag organiseren wij een proeverij in samenwerking met 

Miguel Callejón die u op ambachtelijke wijze een heerlijk stukje van 

deze ham laat proeven!

Graag tot ziens in de winkel!

Trevélez ham

Lekker en gezond: bevat gezonde vetten en 

minder dan 10% zout!

100 gram 399
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Kanzi Appels   per kilo  1.99
Kiwi Gold    500 gram 2.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Courgette   2 stuks  0.99
Muskaat Druiven

        per kilo  1.99

Soepgroenten

1 + 1 gratis

Maandag t/m Zaterdag

Chiquita Bananen 
per kilo 0.99

Als het steengoed moet zijn!
Bosscheweg 2, Beek en Donk 06 - 53867526    0492 - 461836

Jubileumeditie brandweerwedstrijd Bavaria met een speciaal tintje 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen 

Lieshout – ‘Taduuu, taduuu….’ Bent 
u het afgelopen weekend ook opge-
schrikt door rookpluimen en brand-
weerwagens bij Bavaria? Wees gerust: 
er was niets aan de hand. Tien korpsen 
streden om de eerste plaats tijdens 
de Bavaria Brandweerwedstrijd, die 
inmiddels – na dertig jaar – een tra-
ditie is. Deze jubileumeditie had dan 
ook een ludiek tintje. De korpsen van 
Mierlo en De Rips gingen er met de 
eerste prijs vandoor. 

Veel inwoners namen zaterdag een 
kijkje op het Bavaria-terrein. Met de al-
lereerste, toen nog blauwe, brandweer-
wagens werden de bezoekers naar het 
terrein vervoerd. Hier vond veel actie 
plaats. Alle deelnemers kregen vijf ver-
schillende soorten meldingen. Dit jaar 
streden de korpsen in tweetallen om 
de eerste titel. “Opvallend is dat bij 
elke oefening een andere aanpak werd 
gebruikt”, vertelt medeorganisator 
Maarten Hendriks. “Je ziet dat elk korps 
anders handelt. Zo is deze wedstrijd niet 
alleen leuk, maar ook educatief.”

Een goed voorbeeld hiervan is de inzet 
van een drone (een onbemand lucht-

vaartuig dat filmt, 
red.). Op het 

terrein van 

Bavaria was een ongeluk gebeurd. Op 
diezelfde locatie was een jongen aan 
het spelen met zijn drone. Maarten 
legt uit: “Sommige korpsen stuurden 
hem weg, omdat de jongen in de weg 
stond. Andere korpsen gebruikten hem 
juist voor het inwinnen van informatie. 
Die stuurden de drone bijvoorbeeld 
naar een plek boven het ongeluk. Het 
werken met een drone is nieuw in onze 
wedstrijd, maar het is de toekomst. Het 
is belangrijk dat wij hierop inspelen.”

Jubileum
De wedstrijd had dit jaar – vanwege 
het jubileum – een speciaal tintje. 
Sinds 35 jaar heeft Bavaria een eigen 
brandweerkorps. Vijf jaar na het ont-
staan richtte Jan Verhoeven de Bavaria 
Brandweerwedstrijden op. De bier-
brouwer werkt samen met tien andere 
korpsen. Ieder jaar mogen er acht mee-
doen aan de wedstrijd. De twee die als 
laatsten eindigen, maken plaats voor 
de twee korpsen die dat jaar ervoor 
niet mee mochten doen. De brand-
weer die bovenaan eindigt, wint de ‘Jan 
Verhoeven-trofee’. 

Dit jaar zat het echter iets anders in 
elkaar. Medeorganisator Tiny Slits: 
“Omdat we het 35-jarig bestaan te 
vieren hadden, mochten alle korpsen 
deelnemen. Normaal gesproken komt 
er één korps als winnaar uit, maar nu 
streden ze niet per korps, maar in twee-
tallen voor de eerste prijs. Er waren dus 
vijf keer twee groepen”, vertelt hij. 
“Volgend jaar strijden we weer om de 
Jan Verhoeven-trofee.”

Na de dag kwamen alle brandweer-
lieden samen bij het Bavaria Brouwerij 
Café om de dag gezellig af te sluiten. 
De uitslag van de wedstrijd is als volgt:
1. Brandweer Mierlo met brandweer 

de Rips
2. Brandweer Lieshout met brand-

weer Bakel
3. Brandweer Maarheeze met brand-

weer Nuenen
4. Brandweer Beek en Donk met 

brandweer Mars
5. Brandweer Gemert met brandweer 

Aarle-Rixtel

 Een vrouw wordt door de brandweer bevrijd uit haar benarde positie na een ongeluk De Officier van Dienst (OVD) stuurt de (spelende) jongen 
met de drone aan, voor het inwinnen van informatie

Vijver
Bij harde vorst vriest de vijver snel dicht. Toch is het belangrijk 
om te zorgen dat er een wak of een bepaalde luchttoevoer het 
water in kan. Dit kan bijvoorbeeld door rietstengels erin te 
steken. Het is niet slim om een wak in je vijver te hakken, want 
van de schokgolf kunnen de vissen doodgaan. 
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

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

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

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

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

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

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

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

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

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

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

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

Alleen geldig bij Jumbo Laarbeek

Jupiler
krat 24 stuks

Verse worst 
800 gram

2 blikken Unox soep
tomaat, champignon of erwten

2 pakken toiletpapier Jumbo
12 rollen

Jupiler Verse worst 
800 gram

van onderstaande producten krijg je  t/m 29 oktober een extra kanskaart.
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ELEKTRISCHE BLADBLAZER
BGE 71

€ 99
ipv € 120

KETTINGZAGEN
VANAF

€ 199

KETTINGZAGEN

KOM ONZE MACHINES TESTEN EN OVERTUIG UZELF! Ac
tie
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Jos Martens & Zn B.V.
Tuin & Parkmachines • Landbouw 

Ginderdoor 55 • Mariahout • 0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE
WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!

De schoonheid van de bossen bij 
Mariahout komt pas echt tot zijn 
recht als de herfst zijn intrede heeft 
gedaan. Een bijzonder jaargetijde, 
waarbij het levenslustige groene 
blad langzaam verkleurt naar het 
treurige en warme bordeauxrood en 
goudgeel. Geen stadsfiets of renfiets 
deze keer, het is tijd voor de moun-
tainbike! De herfstbuien hebben een 
diepe laag slijk achtergelaten en het 
zonnetje glinstert door de bomen op 
het gevallen blad. Crossen over Laar-
beeks mooiste mountainbike trail!

Ieder stukje asfalt is aangebracht, 
iedere sloot of watergang is gegra-
ven en iedere weipaal is geslagen. 
Zelfs iedere vierkante meter akker is 
bewerkt. Ons landschap is compleet 
bedacht, er is geen stukje waar de 
schop niet in heeft gestaan. Op ons 
bos na. Het bos lijkt nog een van de 
weinige plekken waar de mens zijn 
handen niet aan vuil heeft gemaakt. 
Een lang gestrekte laan, wandelpa-
den en een mountainbike trail. Alles 
daaromheen lijkt ongeroerd en on-
aangetast. Met de nadruk op lijkt…

Van het voorjaar heb ik de tocht 
ook gereden. De hoop en gedachte 
dat het bos vrij is van invloeden van 
de mens werd daar bruut en abrupt 
omver getrapt. Een dikke rupskraan 
heeft zich vanaf de harde weg een 

weg gebaand door het bos, achter 
zich latend een spoor van vernieling. 
Honderden grote bomen geveld, met 
de grond gelijk gemaakt. Opgesta-
peld naast de lang gestrekte laan, als 
blijk van trots van zijn vangst. Een 
triest aanblik. Wat is de gemeente 
Laarbeek hier van plan? Wie vult hier 
zijn zakken mee?

Ergens op een boom, nog niet ge-
kapt, hing één A4-tje. Stel je voor: 
een groot bos vs. één A4-tje. Vroeger 
ooit boom geweest, nu slechts bood-
schapper. Het A4-tje was bedoeld 
voor de passant, een verantwoording 
voor de kap van al deze bomen. Ge-
lukkig bood de uitleg enig ander per-
spectief: Het pact aan naaldbomen, 
oftewel het bos, neemt vrijwel al het 
zonlicht weg en daarmee de groei 
van jonge aanplant en laagbegroei-
ing. Het planmatig wegnemen van 
groepen naaldbomen draagt bij aan 
meer zonlicht en daarbij aan meer di-
versiteit in het bos. Ondergetekende, 
de gemeente Laarbeek.

Twee seizoenen later. Daar gaan we, 
opnieuw over de mountainbike trail. 
Het resultaat is nog gering, maar het 
idee ontvouwt zich zichtbaar. Daar 
waar groepen hoge naaldbomen zijn 
weggenomen krijgt de diversiteit grip 
op de wereld daaronder. Enerzijds 
blijkt hieruit onze kracht, planmatig 
op zoek naar verbetering. Anderzijds 
blijkt hieruit onze zwakte, de dwang 
om alles, maar dan ook alles contro-
leerbaar en beheersbaar te houden. 
Een klein stukje bos, onaangetast. 
Zou dat mooi zijn?

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch � etsen’. Een 
verhaal al � etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Onaangetast

Marcel van der Heijden beëdigd 
als raadslid 
Laarbeek - Marcel van der Heijden 
wordt vandaag beëdigd als nieuw 
raadslid voor CDA Laarbeek. Hij 
neemt de plek over van Jeroen 
Leenders, die onlangs bekend-
maakte per direct te stoppen. 
Jeroen kon zijn raadlidmaatschap 
niet langer combineren met gezin 
en werk.

Marcel van der Heijden was de 
eerstvolgende op de lijst van CDA 
Laarbeek. Hij is woonachtig in Beek 
en Donk met zijn vrouw en doch-
tertje. Al sinds 2009 is Marcel bur-
gerlid van de commissie Ruimtelijk 
Domein. 

Omroep Kontakt houdt marathonuitzending voor 
zieke Jayden
Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – Omroep Kontakt 
houdt vrijdag en zaterdag een live 
marathonuitzending van 34 uur voor 
de zieke Jayden uit Beek en Donk. De 
omroep hoopt hiermee een bedrag 
van €25.000 op te halen. Om dit te 
bereiken, zijn diverse acties bedacht. 

Donaties 
Vorige week was in De 
MooiLaarbeekKrant al te lezen dat 
Jayden in december waarschijnlijk 
naar Amerika gaat voor behande-
ling. De kledingactie van komende 
zaterdag en de marathonuitzending 
van Radio Kontakt moeten ervoor 
zorgen dat het laatste ‘beetje’ geld 
van wat er in totaal nodig is, wordt 
opgehaald. 

Adri Vogels, voorzitter van Omroep 
Kontakt, is duidelijk over de actie: 
“Wij gaan 34 uur lang – van vrijdag-
ochtend 08.00 tot zaterdagmiddag 
18.00 uur - via radio, televisie en 
social media actief zijn, om ervoor te 
zorgen dat het financieel haalbaar is 
om Jayden in Amerika zijn kans op le-
ven te vergroten naar ongeveer 50%. 
Een kind van 6 jaar is immers nog niet 
klaar met leven, Jayden dient nog 
een heel leven voor zich te hebben.”

Programma 
Adri legt uit hoe Omroep Kontakt vrij-
dag en zaterdag te werk gaat: “Een 
belpanel gaat vrijdag en zaterdag 
ongeveer 400 Laarbeekse bedrijven 
bellen voor een donatie. Daarnaast 
komen er in de studio een aantal ar-
tiesten live optreden. Zo is contact 
gelegd met Yvo van Rossum, Jaring 
Suurs en de band Stompenoy. Ook 
zijn we druk bezig met het regelen 

van een verrassingsartiest speciaal 
voor Jayden en zijn ouders.”

De omroep gaat daarnaast op beide 
dagen veel op pad voor reportages. 
“We bezoeken Jaydens basisschool 
’t Otterke, maar gaan ook in gesprek 
met bijvoorbeeld specialisten. Carla 
en Erwin Lucker, de personen achter 
de stichting ‘Geef om Jayden’, zullen 
ook regelmatig middels een interview 
op de radio te horen zijn. Zij maken 
daarnaast deel uit van het belteam”, 
aldus Adri. 

Plaatjes aanvragen
Een andere manier om geld op te ha-
len, kan via het aanvragen van pla-
ten. Dit kan op beide dagen, de ge-
hele dag door. Adri vertelt: “Je kunt 
dit doen door te bellen naar 0492-
463624. De minimale donatie voor 
het aangevraagde verzoeknummer 
bedraagt €10,00. Dit gaat geheel 
naar de stichting ‘Geef om Jayden’.”

Naast het aanvragen van plaatjes, 
kunnen inwoners ook een bezoekje 
brengen aan de studio. Daar zal een 
pot aanwezig zijn, waarin donaties 
gedaan kunnen worden.  

Kledingactie
Bij tankstation Jos Maas in Gemert 
vindt zaterdag een groots opgezet-
te kledingactie plaats. Ook hiervan 
zal Omroep Kontakt verslag doen. 
De bedoeling is dat daar een record 
gevestigd gaat worden van maar 
liefst 10.000 kilogram kleding. De 
kleding kan bij dit tankstation inge-
leverd worden. Voor deze actie zijn 
ook een aantal leerlingen van het 
Commanderij College actief. Ook alle 
basisscholen zijn benaderd om actief 
mee te werken aan dit initiatief.

Bekendmaking einduitslag
Na twee dagen volop radio ma-
ken, wordt op zaterdagmiddag rond 
17.45 uur de eindstand bekendge-
maakt. Dit wordt gedaan door Carla 
en Erwin Lucker. 

Doneren 
Wilt u geld doneren? Dit kan door het 
door u gekozen bedrag over te ma-
ken naar: NL09 RABO 0181674297 
t.n.v. Stichting ‘Geef om Jayden’. 
“Maar je mag natuurlijk ook vrijdag 
of zaterdag naar de studio komen 
of een plaatje 
aanvragen!”, 
besluit Adri.

Jayden krijgt het masker voor 
zijn bestraling aangemeten 

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

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

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Rob van Zoggel
uit Lieshout

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Teun Vereijken

2. Nadie Donkers

3. Nicky van Erp
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

de razende reporter

illustratie / Thijs Segers              concept / Lennie Segboer              tekst / Joey van der Leemputten
  

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

Skateswing

Hard

7 5

8 5

2 8 5 3

9 6 2 3

4 3 9

6 2 7 8

6 8 4 7

1 2

1 4

Puzzle #139063

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SudokuZoek de 10 verschillen
IJSDUIVELS EN NACHTVORSTEN KOMEN

Woordzoeker
HALLOWEEN
BANG

BOE

BOSSEN

BUITEN

COSTUUM

DUERBEL 

DONKER

ENG

FEESTEN

FILMS

GEESTEN

GROEPJES

HALLOWEEN

KINDEREN

LAMPION

LEIDING

SCHRIKKEN

SNOEP

SNOEPZAK 

SPOKEN

SPOOKTOCHT 

TOCHTEN

VERKLEDEN

VRIENDEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SPOOKTOCHT HALLOWEEN SCHRIKKEN
VERKLEDEN GROEPJES KINDEREN
SNOEPZAK VRIENDEN DEURBEL
FEESTEN GEESTEN KOSTUUM
LAMPION LEIDING TOCHTEN
BOSSEN BUITEN DONKER
SPOKEN FILMS SNOEP
BANG BOE ENG

Hutspot maar dan anders (4 personen)

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

• 200 gr knolselderij 
• 3 winterwortels
• 500 gr aardappels 
• 300 gr uien 
• 2 teen knoflook 
• Olijfolie
• 300 ml groentebouillon 
• 2 sneden 

volkorenbrood 
• 2 elstar appels 
• 30 g boter 
• zout 
• versgemalen peper

Zet de oven aan op 150˚C. Schil de winterpeen, knolselderij en aardappels en snijd in 
gelijke blokjes. Pel en snipper de uien. Pel en hak de knoflook.  Zet een hoge pan op 
middelhoog vuur en voeg wat olijfolie toe. Fruit de ui en de knoflook aan. Voeg de 
winterpeen, knolselderij en aardappels toe en roer goed door. Blus na circa 3 minuten 
af met de groentebouillon. Laat het geheel circa 15 minuten zachtjes koken met deksel. 
Snijd de korsten van het brood en snijd de sneetjes brood in dikke repen. Besprenkel ze 
met olijfolie en leg ze op een bakplaat.  Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd 
in partjes. Bestrooi de partjes met ruime hoeveelheid peper. Leg ze in een ovenschaal en 
zet de appels en het brood circa 10 minuten in de oven op 150 ˚C. Giet de hutspot af en 
stamp het met een stamper grof zodat je de structuur nog goed herkend en breng op 
smaak met peper en zout. Schep op een bord de hutspot op en leg er wat appeltjes op. 
Steek er nog enkele stukje brood in. Smakelijk eten! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Spaanse Trevélez ham, dat is Mooi Gezond. De smaak van de 
Trevélez ham wordt omschreven als ‘zoetig’. Dit is te danken 
aan het feit dat er weinig zout wordt toegevoegd, hierdoor 
komt de smaak beter tot zijn recht. De Trevélez ham is goed 
voor de gezondheid. De ham bevat namelijk onverzadigd vet 
dat bijdraagt aan de vermindering van het slechte cholesterol 
in het bloed. Naast de goede werking van het vet bevat de 
Trevélez ham ook minder dan 10% zout en 50% meer eiwitten 
dan het verse vlees van de varkens. 
Kom vrijdag en zaterdag naar 
‘t Verswarenhuys en proef deze 
fantastische ham! 

MOOI GEZOND Spaanse Trevélez ham 

De categorieën:

4. 
‘Waterpoort 
van de Peel’
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Formatig
Ik hou van Holland
Maar nu de zomer voorbij is
Zijn de goede televisieformats spoorloos

Vroeger, toen was geluk heel gewoon
Het zijn andere tijden
De klok luidt twee voor twaalf
De keuringsdienst van waarde voelt zich opgelicht
Maar hoe heurt het eigenlijk 
Het zal me een rotzorg zijn
Wie ben ik om dat te bepalen 
Want de wereld draait door

Je zal het maar zijn, televisieproducent
Altijd op miljoenenjacht
Om de kassa te spekken 
Diezelfde televisieproducent kan het flikken
Wie is de mol? 
Dat ben jij, John, echt waar

Dus niet ik vertrek, maar jij
Verdwijn van de radar
Ga voor een maand of 3 op reis
Of kom nooit meer naar huis
Het zal me een rotzorg zijn 
Vermist word je écht niet

Groeten van Max
En Joey

COLUMNVervolg voorpagina

“Hier kunnen wij ons eigen ding doen”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Bezoekers
Bezoekster Christa Langstraat uit 
Lieshout vindt dit soort gezellige mid-
dagen belangrijk. “Waar blijf je anders 
met de mensen als je dit afschaft?”, 
stelt ze als tegenvraag. Vriendin 
Monique Merks uit De Mortel is 
met haar meegekomen. “Haar vader 
zit midden in een verhuizing en als 
wij hier zijn, dan heeft hij alle tijd.” 
Mevrouw van Aspert uit Lieshout  
wacht op 8-jarige kleinzoon Bram. Hij 
wordt door zijn moeder bij het logeer-
adres opgehaald om samen met fami-
lie te kunnen genieten van deze mu-
zikale middag. Mohamed, 26 jaar, uit 
Beek en Donk vertelt: “Door de week 
werk ik op ‘De Lage Hees’ in Beek en 

Donk. Daar maak ik slingers en kaar-
ten en laad ik de vaatwasmachine in 
en uit.  Ik hou van muziek, dansen 
en interviews geven. Het leukste van 
deze middag is dat we ons eigen ding 
kunnen doen.” Dan snelt hij naar de 
dansvloer. 

Vrijwilligers
Naast de artiesten, die belangeloos 
optreden, bestaat er een grote groep 
vrijwilligers die deze middag tot een 
succes maakt. “Ik vind dit een mooie 
doelgroep”, vertelt Monika Slaets. 
“En dat al die vele vrijwilligers tijd 
vrijmaken is mooi. De organisatie 
met Johan en Tim Frenken en Paul 
de Hoon verdient alle lof.” Iemand 
die ook tijd vrijmaakt voor deze doel-
groep is Noud Kemps. In het dagelijks 
leven werkt hij op een zorgboerderij 

met dove autistische mensen. Hij ver-
telt: “Het werken met mensen met 
een beperking zit gewoon in mijn vin-
gers. Voor mij is werk en vrije tijd één. 
Op de vraag of Noud een tip heeft 
voor bezoekers, antwoordt hij: “Laat 
je enthousiasmeren door deze en-
thousiaste mensen.” Hélène Ermens 
van ‘het Theaterke’ uit Helmond is er 
dit jaar ook weer. Zij maakt tattoos of 
schminkt. “We doen dit om mensen 
te plezieren. Dolfijnen-tattoos zijn erg  
in trek. En weet je wat ik zo bijzonder 
vind? Bezoekers komen een jaar later 
naar me toe en kennen me nog.” 

Er is maar één conclusie mogelijk:  
Deze swingende middag verdient elk 
jaar een vervolg. Wat goed is, moet 
je zo laten. 

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

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

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

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

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

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

Bladeren
Laat de bladeren die van de boom zijn gevallen vooral liggen! 
Sterker nog: het is slim om rond je planten wat extra bladeren 
neer te leggen, dit beschermd tegen vorst. Wel is het slim om 
bladeren van het gras weg te halen, anders verstik je het gras. 
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Wij blijven!

Wij zijn uw bank.

Welkom!

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

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.
Daarom blijft RegioBank ook in AARLE-RIXTEL.

Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Omroep Kontakt gaat voor Jayden!
 

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

Omroep Kontakt gaat voor Jayden! 
Doet u ook mee?

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

Foto: Joost Duppen

Stichting Klankbord: het begin van het einde van de weg
Zoals te verwachten was, heeft Ge-
deputeerde Staten gekozen voor de 
aanleg van een verkeersweg ten zui-
den van het Wilhelminakanaal . Dat 
besluit lag feitelijk al vast ruim vóór 
het zogenaamde bereikbaarheidsak-
koord was gesloten. De provincie 
heeft niet alleen de burgers voor de 
gek gehouden maar ook de regio-
nale bestuurders. Zo ook de raad van 
Laarbeek. Volgens het bereikbaar-
heidsakkoord zou deze weg robuust 
worden aangelegd met ondertunne-
ling en onder  maaiveldniveau. De 
Stichting Klankbord heeft dit bereik-
baarheidsakkoord echter nooit on-
dersteund. Al meer dan 30 jaar zet 
onze Stichting zich in om de aanleg 
van deze verkeersweg te voorkomen.     
En onze strijd is nog niet gestreden. 
De gemeente Eindhoven - nota bene 

eertijds de grootste voorstander van 
deze weg - is inmiddels tot het voort-
schrijdend inzicht is gekomen dat 
deze weg er niet hoeft te komen. Dat 
is voor ons een grote opsteker. De 
gemeente Nuenen  en de gemeente 
Son en Breugel hebben zich inmid-
dels achter het Eindhovense stand-
punt geschaard. Uiteraard kan en 
mag Laarbeek nu niet achterblijven. 
Hiermee is het draagvlak vanuit de 
regio sterk afgekalfd. Een duidelij-
ker signaal naar de landelijke politiek 
hadden wij ons niet kunnen wensen. 
De provincie zal er echter alles aan 
blijven doen om haar plannen door te 
zetten. Dat zij zich hiermee bedient 
van feitelijke onjuistheden is inmid-
dels volkomen duidelijk. Het onlangs 
uitgebracht MKBA is qua opzet ver 
beneden de maat, waardoor de uit-

komsten volkomen onbetrouwbaar 
zijn geworden.  De reactie van de 
provincie op de zienswijze die wij 
t.a.v. de Nota Reikwijdte en Detail-
niveau hebben ingebracht is werke-
lijk beneden alle peil! Uit strategische 
overwegingen gaan wij daar openlijk 
nog niet op in. Mocht het tot een 
provinciaal inpassingsplan komen 
dan zullen wij alles in het werk stellen 
om de Raad van State en eventueel 
het Europese hof met gefundeerde 
argumenten te overtuigen. Nu de 
weerstand tegen deze plannen bij de 
lokale besturen echter alsmaar ster-
ker wordt,  zou dit wel eens het begin 
van het einde van deze weg kunnen 
betekenen.

Henk van beek, Voorzitter Stichting 
Klankbord

LEZERSPODIUM

De 11-jarige Daan Raaijmakers vond met het magneetvissen 53 doorgeslepen 
fietssloten in het kanaal.

Mooi Gespot
53 doorgeslepen � etssloten

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

Op de foto van vorige week kwamen twee reacties binnen: 
Jongen met bril is Steven van Roessel. De jongen met pet is Hans van de 
Poel. De jongen links is Hugo Wolff. Wie de jongen in het midden is, weet 
ik niet.

Met vriendelijke groet, T. Wolff – v. Schijndel 

Ik ben een van de vier jonge jongens die op de foto staat. En herken als volgt van links naar 
rechts de volgende jongens:
Hugo Wolff, dan iemand die ik niet herinner, dan Hans van der Poel en Steven van Roesel. 

Ik weet niet wie dat tweede jongetje is, gezien van links. 

Met vriendelijke groet,
Hugo Wolff

Historische beelden
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Eigenaar:  Martijn Hulsen
In gesprek met:  Peter Verhagen (docent en 
  praktijkbegeleider)

Redacteur:  Nikki Barten 

Beek en Donk – ‘De kerk in Lieshout moet ges-
loten worden’, zomaar een spraakmakende titel 
die twee weken terug in De MooiLaarbeekKrant 
stond. Tussen aanhalingstekens, want het was 
de mening van de Laarbeekse burgers, die voort-
kwam uit een representatief onderzoek onder de 
inwoners. Deze enquêtes worden mogelijk ge-
maakt door TopOnderzoek. Beek en Donkenaar 
Peter Verhagen werkt voor dit bedrijf en vertelt 
over de soorten onderzoeken die zij uitvoeren.

TipMooiLaarbeek.nl heeft al enige bekendheid 
gekregen het afgelopen jaar. Toch weet volgens 
mij nog niet iedereen wat dit precies is en hoe 
het werkt. Zou je dat nog eens uit willen leggen?
“TipMooiLaarbeek.nl is een burgerpanel. We 
stellen vragen aan de inwoners, die betrekking 
hebben op (de actualiteit in) de gemeente. Om 
een onderzoek te houden heb je deelnemers 
nodig, ook wel respondenten genoemd. Om het 
representatief te laten zijn, zijn in de gemeente 
Laarbeek ongeveer 300 respondenten nodig. 
Met TipMooiLaarbeek.nl zitten we nu op ruim 
700 deelnemers. Deze groep woont verdeeld 
over de vier kernen, kan opgedeeld worden 
in verschillende leeftijdscategorieën en op ge-
slacht. Ongeveer één keer per maand krijgen 
deze mensen een digitale vragenlijst toegestuurd. 
Vervolgens worden deze resultaten gedeeld met 
De MooiLaarbeekKrant en genereert de redactie 
daar nieuws uit.”

‘Het is begrijpelijk dat 
Hans Vereijken deze 

keuze maakt’
 

Mag iedereen meedoen met dit burgerpanel?
“Ja, alle inwoners van Laarbeek mogen hieraan 
meedoen. Mensen die in Laarbeek werken, maar 
elders wonen, mogen ook deelnemen. Bij som-
mige vragen worden politieke personen eruit 
gefilterd, zodat je een neutraal, zo objectief mo-
gelijk antwoord krijgt. De enquêtes duren gemid-
deld drie tot vijf minuten. Het is heel interessant 
– vanwege de lokale betrokkenheid - om hieraan 
deel te nemen. Iedereen heeft namelijk wel een 
mening over iets wat speelt in de gemeente, maar 
niet iedereen wil in de politiek. Daarnaast kost 
het je niet veel tijd om de vragenlijst in te vullen. 
Nieuwsgierig? Ga naar www.tipmooilaarbeek.nl 
en schrijf je in!”

Jullie doen niet alleen burgerpanels, maar 
houden bijvoorbeeld ook onderzoeken voor het 
bedrijfsleven. Kun je hier iets meer over vertel-
len?
“We voeren veel klant- en marktonderzoeken uit. 
Een onderzoek is voor een bedrijf heel nuttig. Zo 
hebben wij eens een klanttevredenheidsonder-
zoek verricht voor een salarisadministratiekantoor 
in Laarbeek. Hier kwam een heel hoog cijfer uit. 
Dit onderzoek gebruiken zij in hun public rela-
tions, met als resultaat een omzetstijging van het 
bedrijf. Mocht het cijfer niet zo goed zijn, kom 
je er als bedrijf achter waardoor dit komt en kun 
je hieraan gaan werken. Zo’n onderzoek creëert 
altijd een waarde voor het bedrijf.”

Kun je nog meer voorbeelden geven?
“We hebben ooit een groot onderzoek gedaan 
voor een tandartsenpraktijk om te kijken hoe we 

mensen bij de tandarts terug in de stoel kregen. 
Dit leverde heel nuttigde informatie op voor deze 
praktijk. Ook voor winkeliersverenigingen hebben 
we al diverse onderzoeken gedaan. Daarnaast 
werken we regelmatig voor vakbeurzen. We doen 
dan zowel een onderzoek onder de bezoekers als 
onder de standhouders. Zo weet de organisatie al 
heel snel waar verbeterpunten zitten.”

‘Laarbekenaren zijn 
tevreden over het resultaat 

van de Oranjelaan’

Het bedrijf TopOnderzoek is van Martijn Hulsen. 
Jij werkt voor hem. Hoe ben je hierin betrokken 
geraakt?
“Ik zit dit jaar al 25 jaar in het onderwijs. Ik ben 

docent Marketing bij Fontys Hogescholen in 
Venlo. In deze opleiding komen heel veel facetten 
van marktonderzoek aan bod. Martijn is een 
oud-student van mij. Hij startte met ‘Overheid in 
Nederland’ en richtte het bedrijf ‘TopOnderzoek’ 
op. We hielden na zijn afstuderen contact en 
zo ontstond van het een het ander. We werken 
vanuit de Fontys vaak samen met ‘Overheid in 
Nederland’ en ‘TopOnderzoek’. Zo houden onze 
studenten bijvoorbeeld telefonische enquêtes, 
staan zij op vakbeurzen en verzamelen ze mee de 
data. Wat is er nou mooier voor hen dan de theo-
rie met de praktijk te combineren? Het stimuleert 
en motiveert ze. Zelf vind ik deze combinatie ook 
perfect.”

Heb je als bedrijf interesse in een onderzoek? 
Neem dan contact op met Martijn Hulsen. 
E-mail: enquete@toponderzoek.com of bel: 06-
25316359.

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

IN HET VOETLICHT...  TOP ONDERZOEK
De Beek en Donkse Peter Verhagen zet zich in voor TopOnderzoek 
en is ambassadeur van het burgerpanel TipMooiLaarbeek.nl

Juf Marie-José neemt afscheid van Brede School De Muldershof
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Juffrouw Marie-
José van Lierop neemt eind ok-
tober afscheid van Brede School 
‘De Muldershof’ in Beek en 
Donk. Ze is dan 42 jaar juf ge-
weest, waarvan 36 jaar op ‘De 
Muldershof’. Ze heeft tijdens 
haar loopbaan voornamelijk in 
de onderbouw gewerkt.

Veel Beek en Donkse kleuters 
zijn hun basisschooltijd gestart 
bij juffrouw Marie-José. Ze heeft 
als ‘hoofdleidster’, samen met 
Bertus Arts, aan de basis gestaan 
van de huidige school. Veel is 
er veranderd, maar niet het en-
thousiasme van Marie-José. Haar 
inzet en betrokkenheid om kin-
deren een goede basis te geven 
zijn onveranderd gebleven. Dat 
heeft ze vol overgave gedaan. 
Als ‘echte’ kleuterleidster heeft 
ze zich altijd sterk gemaakt voor 
een rijke leeromgeving in haar 
klas, waar kinderen kunnen spe-
len en kunnen leren. Marie-José 
overtuigde menig ouder en col-
lega van het nut van het spelend 
leren in de onderbouw. “Hier 
wordt de basis gelegd!”, aldus 
Marie-José.

De Muldershof wil haar graag in 
het zonnetje zetten. Dat doen zij 
met een feestdag voor de kinde-
ren van de school en met een af-
scheidsreceptie. Iedereen is  van 
harte welkom op donderdag 6 
november van 17.00 – 18.30 uur 
in de aula van Brede School ‘De 
Muldershof’ in Beek en Donk 
om met Marie-José te proosten 
op haar toekomst.

Juf Marie-José met een aantal kinderen van De Muldershof die ooit bij haar in de kleutergroep hebben gezeten

‘Inwoners willen niet één 
Sinterklaas-optocht’
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Samen sterker

Ga naar rabobank.nl/financieren 

Heeft u een zakelijke financiering nodig, om bijvoorbeeld uw voorraad te

financieren? Via rabobank.nl/financieren kunt u uw aanvraag eenvoudig 

voorbereiden. Zo weet u sneller wat uw mogelijkheden zijn.  

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

Wanneer
het u
uitkomt. 

Een zakelijke
lening

aanvragen.

Restaurantavond Zonnetij Aarle-RixtelDennis Epke exposeert in ’t Oude Raadhuis 

Kom dansen in Zonnetij

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

Kom dansen in de Waterpoort

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culi-
nair elke twee weken een restauran-
tavond in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. De  eerstvolgende avond zal 
plaatsvinden op dinsdag 11 novem-
ber.

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 6 november 
15.00 uur. Dit kan via het secretariaat 

van ViERBINDEN, tel. 0492-328800 
of via een e-mail naar stichting@vier-
binden.nl. De restaurantavonden vin-
den iedere 14 dagen plaats en wor-
den steeds bekend gemaakt in De 
MooiLaarbeekKrant.

Voor 11 november staat het herfst-
menu op het programma: soep van 
de dag, pannenkoeken met spek, 
pannenkoeken met appel en rozijnen, 
pannenkoeken met kersen, poedersui-
ker en stroop. Voor dit driegangenme-
nu betaalt u €13,50. Graag tot ziens 
op 11 november.

Aarle-Rixtel - Na succesvolle eerdere 
dansmiddagen staat de volgende al 
weer voor de deur. Donderdag 6 no-
vember van 14.00 tot 16.00 uur wordt 
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij 
weer de volgende dansmiddag ge-
houden.

Onder leiding van de ervaren DJ Gerrit 
Jacobs komen verschillende gezel-
schapsdansen voorbij. Te denken valt 
aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango 

tot aan een Swing. Iedereen is wel-
kom, je hebt geen partner nodig. De 
middagen zijn goed voor lijf en leden 
en dansen houd je jong! 

Voor meer informatie kun je via e-
mail of telefonisch contact opne-
men met Machteld Hoebergen van 
ViERBINDEN, mhoebergen@vierbin-
den.nl of tel. 06-45203227. Zegt het 
voort, op naar Zonnetij!

Laarbeek – Wilt u graag iets beteke-
nen voor een ander of zoekt u naar 
een zinvolle invulling van uw vrije 
tijd? ViERBINDEN beheert 5 gemeen-
schapsaccommodaties in Laarbeek, 
te weten het Dorpshuis in Lieshout, 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk, Buurthuis in Mariahout, de 
ontmoetingsruimte in de Waterpoort 
Beek en Donk en de ontmoetings-
ruimte in de Zonnetij in Aarle-Rixtel.

Voor deze accommodaties is 
ViERBINDEN op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers die ervaring 
hebben en handig zijn met klussen. 
Voorkomende werkzaamheden zijn 
b.v. klein onderhoud aan de accommo-
daties, klein aanvullend tuinonderhoud 
rondom de accommodaties en het 
waarborgen van de toegankelijkheid 

van gebouwen (sneeuwvrij maken van 
de toegangspaden en directe omge-
ving van de accommodatie) en andere 
kleine voorkomende werkzaamheden. 
Werktijden zijn voornamelijk overdag, 
voor enkele uren per week naar gelang 
de behoefte.

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

Beek en Donk - Na het succes van de 
eerdere dansmiddagen, staat de vol-
gende al weer voor de deur. Dinsdag 
4 november van 14.00 tot 16.00 uur 
wordt in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag ge-
houden. 

Onder leiding van de ervaren DJ Antoon 
van Bussel komen verschillende gezel-
schapsdansen voorbij, zoals de Wals, 

Sirtaki, Cumbia, Tango en een Swing. 
Iedereen is welkom, je hebt geen part-
ner nodig. De middagen zijn goed voor 
lijf en leden en houden je jong!
 
Voor meer informatie kun je terecht bij 
Machteld Hoebergen van ViERBINDEN, 
mail 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Beek en Donk - Beeldend 
kunstenaar Dennis Epke ex-

poseert van 1 tot en met 
23 november in ‘t Oude 

Raadhuis in Beek en 
Donk. Dennis Epke 

is geboren op 17 

augustus 1973 te Venlo en woont en 
werkt in Beek en Donk. Epke is een 
autodidactisch kunstenaar.

Zijn inspiratie komt altijd vanuit de ma-
terie zelf en meestal is dit verf. Door 
jarenlang te experimenteren met ver-
schillende materialen en technieken, 
is er een geheel eigen werkwijze ont-

staan. Naast krachtige, spontane en 
kleurrijke schilderijen zal Epke 

ook beelden, tekeningen en 
erotische fotografie tonen. 
‘t Oude Raadhuis is gele-

gen aan het Heuvelplein 
8 in Beek en Donk en 

is elke zaterdag en 
zondag geopend van 
14.00 uur tot 17.00 
uur. Dennis is dan 
zelf ook aanwezig. 
Iedereen is van harte 
welkom en de entree is 
gratis.

Lieshout - Het harmonieorkest en 
de slagwerkgroep van Harmonie St. 
Caecilia strijden dit weekend voor de 
prijzen in het Jumbo Muziekfestival. 
Het festival wordt jaarlijks georgani-
seerd door Muziekkring Veghel en vindt 
dit jaar plaats in gemeenschapshuis de 
Horst in Venhorst.

Zaterdag is het de beurt aan de slag-
werkgroepen. De slagwerkgroep van St. 
Caecilia begint om 18.00 uur met haar 
optreden. Om 20.45 uur is de prijsuit-
reiking. 

Het podium is zondag gereserveerd 
voor de harmonieorkesten. Het orkest 
uit Lieshout start om 17.15 uur met haar 
optreden. Op het programma staan 

onder meer het inspeelwerk ‘Feierlicher 
Einzug’ van Richard Strauss en het be-
oordeelde werk ‘Third Suite for Band’ 
van Alfred Reed. 

St. Caecilia heeft een titel te verdedigen. 
Het harmonieorkest won vorig jaar in 
haar categorie door alle andere eerste 
en tweede divisieorkesten voor te blij-
ven. De prijsuitreiking is om 20.00 uur. 

St. Caecilia op podium Jumbo Muziekfestival 

Werk van 
Dennis Epke

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat

PRACHTIGE 
INBOUW-
KASTEN. 
ONEINDIG

VEEL OPBERG-
RUIMTE

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Colin Leenders 

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

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

Vrouw (middelbare leeftijd) is op zoek naar 
poets-, kantoor-, kantinewerk, evt. kleine 
voorkomende klusjes in bedrijf. Info, tel: 
06-20564640

Wij zijn 2 gezellige pietjes. Heb jij ons no-
dig op 5 december? Bel dan voor meer info 
naar 06-31164899

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

In de Dorpsstraat (A-R) is zaterdag(18 
okt.) een alarmknop gevonden, nr. 
29031827v3/ 807529-1. Terug te halen bij 
Het Klavier 4, tel.0492-383293

Klein tasje voor fototoestel/camera merk 
Qantas gevonden in Beek en Donk. Tel. 
0499-423170

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

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek 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

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

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

Duitse staande klok. Tel. 06-24879750

Voor mijn Sony Playstation 3 ben ik 
op zoek naar een Playstation. Graag 
wil ik hem van u overnemen. Tel. 06-
23249949

OVERIG

Zaterdag 1 november grote garagesale 
gebruikt merkspeelgoed. Veel Playmobil, 
Duplo, Fisher-Price etc. Piushof 19 Aarle-
Rixtel van 9.00 tot 13.00 uur.

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

TE KOOP
Te koop: Sparta dames� ets. Prijs €50,00. 
Tel. 06-24879750

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

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

Luxe 4-6 pers. Fiat Ducato CAMPER 160 
pk, Diesel, 2008 110.000 km volw. sta-
pelbed, alkoofbed. Keuken, diepvries, 
koelkast, oven, airco, douche, wc. 6 slaap-
plaatsen. Vraagprijs: €38.950,00. Tel. 
0499-422795/06-53231903

25 originele dvd’s voor kinderen. Alles in 1 
koop: €35,00 of per stuk €2,50. Voor to-
tale lijst mail: petra.warsberg@gmail.com 
of tel. 06-42610307

2 kaarten voor KPN NK Afstanden a.s. za-
terdag in Thialf te koop, tegen een redelijk 
bod. Tel. 0492-752389

Auto navigatie systeem Clarion MAP 680 
(als nieuw). Bieden, tel. 0492-752389 of 
mail andrederks@live.nl.

VACATURES
OPPAS GEVRAAGD, voor in het weekend, 
nov ‘14 t/m feb ‘15, Beek en Donk. 06-
43542122 of 5xjdewit@kpnplanet.nl

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

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

Sleutel verloren (24 okt.) met blauwe deu-
ropener. Wil de vinder aub bellen met 06-
18509504 

Zilveren armbandje met steentjes (emo-
tionele waarde). Verloren omg. Piet van 
Thielplein. Graag (tegen beloning) terug te 
bezorgen bij Rembrandtplein 23, Beek en 
Donk

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Deze luchtpost is van Amy Ver-
hoeven. Als rasechte Beek en 
Donkse verhuisde zij een aantal 
jaren geleden naar Zuid-Afrika. 
Eens in de zoveel tijd stuurt zij 
een Luchtpost op voor De Mooi-
LaarbeekKrant, waarin zij ver-
telt hoe het leven daar is. Amy 
is werkzaam als gids in de Afri-
kaanse bush. 

Ik weet het, het is alweer erg lang 
geleden. Ik ben niet zo goed in 
dingen bijhouden hier. Voor het 
werk wel ja, maar dingen daar-
naast niet echt. Mijn moeder 
stuurt soms een Whatsapp om 
te zeggen dat het wel weer leuk 
zou zijn om een Luchtpost te ver-

zorgen. En daar heeft ze gelijk in! 
Want dat was alweer eventjes ge-
leden ... Ondertussen is de Lodge 
eindelijk klaar en zijn we vanaf 23 
juli officieel geopend! Dus moch-
ten jullie er nog aan denken om 
lekker naar Zuid-Afrika te komen 
... kom gezellig ook even hier 
langs!

Ik ben de laatste paar maanden 
erg druk geweest met verschil-
lende Kruger-tours en Panorama-
tours. Heb echt geweldige tours 
gehad. Het weer werkte ook 
heel goed mee. De bush was lek-
ker open omdat het al lang geen 
water meer had gehad. Het was 
daarom wat makkelijker om die-
ren te spotten. En ja hoor, heb 
regelmatig de hele Big 5 in 1 
dag gespot! Niet altijd natuurlijk, 
maar ik heb wel echt veel geluk 
gehad. Nu gaat het een beetje 
moeilijker worden, want we heb-
ben afgelopen week onze eerste 
flinke regen van het zomersei-
zoen gehad. De bush is dan bin-
nen 2 weken omgetoverd in een 
groene oase. Daarnaast hebben 
we wel bijna alle migratievogels 
weer terug in Zuid-Afrika. De ijs-
vogels en bijeneters zijn toch wel 
geweldige kleurrijke vogels om 
weer te zien. En de wevers die 
nu druk bezig zijn met het bou-
wen van hun nesten. En, haha ja, 
de insecten zijn ook weer terug. 
Daar zijn de gasten iets minder 
blij mee! Al heeft het wel wat 
hoor, de mestkever die weer een 
flinke mestbal gemaakt heeft. Hij 

hoopt dat zijn vrouwtje de bal 
accepteert en zij haar eitjes in 
de bal wil leggen. Het seizoen is 
ook weer bijna zover dat de bush 
mooie verschillende kleuren heeft 
van alle wilde bloemen die hier 
groeien. Al is het voor mij veel 
moeilijker om dieren te spotten; 
ik kan niet wachten tot de bush 
weer helemaal groen en kleurrijk 
is en de baby-impala’s weer rond-
springen!

Terwijl jullie richting de winter 
gaan, is het hier bijna zomer. In 
februari kom ik jullie kant op. 
Vergeet niet om wat sneeuw voor 
mij te bewaren!

Knuffel uit Zuid Afrika!
Amy

Ps. Onze website is ook in een 
nieuw jasje gestoken: www.
cheetahpaw.com. En natuurlijk 
kun je ons altijd volgen op Face-
book: ‘Cheetah Paw Eco Lodge’.

Luchtpost

Zuid-Afrika

zou zijn om een Luchtpost te ver-

Hey allemaal,

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Het is niet alleen Halloween ...
 Chella is ook jarig!  Proficiat!  

Weer een 
stukje 
dichter 
bij de 

50

Prof iciat Jolande!

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

KRANTENBEZORGER

Jelle Visser uit Lieshout
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl

HUISCOLLECTIE
ENKELVOUDIG €100,00
VARILUX          €299,00  

*deze bril is altijd voorzien van een 
ontspiegeling  En kraswerende laag
* informeer naar de voorwaarden
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714

info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com
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Fototentoonstelling rondom Beek en Donk vanaf 1970

Beek en Donk - In de heemkamer van 
de Lange Vonder in Beek en Donk 
wordt een fototentoonstelling inge-
richt, waarbij allerlei onderwerpen 
getoond worden uit Beek en Donk 
sinds 1970. Het betreft zowel gebou-
wen als dieren en bloemen, maar ook 
de interieurs van de Beek en Donkse 
kerken. Veel van hetgeen gefotogra-
feerd is, is inmiddels verdwenen.

De foto’s zijn gemaakt door Antoon 
van Osch, rasechte Beek en Donkenaar 
en lid van heemkundekring De Lange 

Vonder. Antoon werd destijds geprik-
keld door de vele sloopplannen, en 
vond dat deze gebouwen vastgelegd 
dienden te worden, zodat later de her-
inneringen levendig gehouden konden 
worden. Dit werd het begin van zijn 
uitgebreide en interessante collectie. 
Door zijn zoektocht naar hetgeen op de 
lijst stond om te verdwijnen ontstond 
ook de interesse voor andere dingen in 
de omgeving van Beek en Donk, voor-
al uit de natuur. Het is zeker de moeite 
waard om het werk van 45 jaar ama-
teurfotografie te komen bekijken. Het 

zal zeker aanleiding geven voor leuke 
gesprekken over het verleden, waarbij 
herinneringen opgehaald kunnen wor-
den, bijvoorbeeld over de inmiddels 
gesloten Leonarduskerk. 

De tentoonstelling is te bezoeken op 
zondag 2 november van 14.00 tot 
17.00 uur en op de donderdagen 6 en 
13 november van 20.00 tot 22.00 uur. 
De heemkamer bevindt zich aan de 
Parklaan in Beek en Donk. De toegang 
is gratis. 

Fototentoonstelling rondom Beek en Donk vanaf 1970

Roterend diner met team Puur Groen

K.S.V. Oostbrabant: winter in het 
kippenhok

Lieshout/Mariahout - In de afgelo-
pen weken heeft team Puur Groen 
(Lieshout/Mariahout) een roterend 
diner gehouden. Alle deelnemers 
hadden erg hun best gedaan om iets 
heerlijks op tafel te zetten. Daarbij 
was veel aandacht voor natuurlijke 
producten. Er is ook veel aandacht 
besteed aan gezelligheid en gastvrij-
heid. Omdat de samenstelling van 
de gasten bij ieder gerecht wisselde, 
werd het een verrassende avond.

Met ‘Verbinding’ als thema heeft team 
Puur Groen een basis willen leggen 
voor een gezellig samenzijn met an-
deren uit alle dorpskernen. Kennis ma-
ken met de gasten op een informele 
manier, brengt elkaar dichter bij elkaar. 
Een gezamenlijke positieve uitstraling 
over de gezondheidsrace zullen ande-
ren zeker niet ontgaan.

Het samen zijn is in de vele thema’s 
die het team heeft gehad de ‘groene 
draad’ door de gezondheidsrace. 
Gezondheid is iets dat van binnenuit 
komt. En niet alleen door middel van 
eten, drinken en bewegen, maar ook 
door je geestelijk ook goed te voelen. 

Het team hoopt dan ook dat vele deel-
nemers dit initiatief in de toekomst 
voort willen zetten voor bijvoorbeeld 
alleenstaanden, minder bedeelden 
onder ons en andere doelgroepen of 
gewoon voor de gezelligheid. Bedankt 
namens team Puur Groen!

Beek en Donk - K.S.V. Oostbrabant 
is een kleindierenvereniging die al 
sinds 1949 bestaat. Het is een hob-
byclub, die zich met kleine huis-
dieren bezighoudt, zoals kippen, 
konijnen, duiven, watervogels en 
siervogels. Het clubhuis is sinds 
enkele jaren ’t Regter Eind in Beek 
en Donk. 

Deze maand: winter in 
het kippenhok   

De winter staat voor de 
deur, enkele tips om het 
uw kippen wat gemak-
kelijker te maken in de kou. 
Allereerst het drinkwater: er zijn 
goede verwarmingselementen te 
koop om het water vorstvrij te hou-
den. Mocht dit niet lukken, kun je 
de drinktoren ‘s morgens met lauw 
water vullen en op een zonnig plek-
je zetten. Gooi het water ‘s avonds 
weer weg, anders heeft u veel werk 
om drinkbakjes ijsvrij te maken. Let 
op met metalen drinkbakjes. Hier 
kunnen de kippen aan vast vriezen. 
Let wel op met plastic drinkbakken, 
die kunnen kapot vriezen. Voeg 
nooit iets toe aan het water, zoals 
zout of antivries. Als het niet lukt 
om het water overdag ijsvrij te hou-
den, of te verversen, dan kun je er 
wat suiker aan toevoegen, ongeveer 
50 gram op 2 liter. De kippen gaan 
hier echter wel meer van drinken. 
De kammen en kinlellen kun je bij 
harde vorst insmeren met vaseline 

of uierzalf, dat 
beschermt te-
gen het be-
vriezen van de 
kammen. Zorg 
voor voldoende 
legkorrel of ge-
mengd graan, zodat ze genoeg 

te eten hebben om reserve en 
energie op te bouwen. 
Als er sneeuw ligt, zorg 
dan dat de kippen wel bij 
het eten en drinken kun-
nen komen. Sommige 
kippen lopen niet graag 
door de sneeuw, en zul-

len niet uit hun hok komen, en 
zo verhongeren. Als u kippen, met 
voetbedevering heeft zorg dat er 
geen ijs tussen de tenen blijft zit-
ten, je kunt het met een föhn laten 
smelten. Kippen kunnen heel goed 
tegen de kou, je moet zeker niet het 
hok verwarmen; goede ventilatie is 
veel belangrijker. Als het hok niet 
ventileert, krijg je condensvorming, 
door de uitgeademde lucht kunnen 
de lellen en kammen bevriezen. Als 
de kippen nog eieren leggen, moet 
er wel licht in de kooi zijn. De hen-
nen moeten minimaal 12 tot 14 uur 
licht hebben, om eieren te leggen. 
Laat de eieren niet liggen: ze kun-
nen kapot vriezen. Het wordt dan 
een rotzooi in het hok en de kippen 
gaan het opeten. Heeft nog vra-
gen? Dan kunt u altijd mailen naar 
ksvoostbrabant@outlook.com. 

“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

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Uw hulp zonder handen
(Wij hebben diverse modellen met opsta-hulp)

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Dat wat de provincie u niet 
vertelt over de Ruit...
De Provinciale kaart over de Ruit 
met zijn verkeerseffecten geeft 
geen eerlijke weergave van de ge-
volgen voor Laarbeek, Het échte 
beeld dat door de provincie is op-
gesteld kan worden afgeleid van 
de zogenaamde ‘factsheets’ die 
het adviesbureau Arcadis opstelde 
voor de provinciale Milieu Effect 
Rapportage. Daarom is het zinvol 
de kaarten die de provincie voor 
de PR gebruikt én die die zij moest 
maken voor de Milieu Effect Rap-
portage met elkaar te vergelijken. 
Op de website van de provincie: 
www.deruitbrabant.nl wordt ge-
steld: ‘De Ruit haalt verkeer uit 
stads- en dorpskernen’. Maar is 
dat ook zo? In eerste instantie lijkt 
de kaart die de provincie gebruikt 
voor de communicatie dit beeld 
te bevestigen. Maar wanneer we 
deze kaart vergelijken met andere 
provinciale kaarten zoals, de ver-
keerskaart voor de Milieu Effect 
Rapportage, ontstaat een heel 
ander beeld. De gevolgen voor de 
wegen in de kernen van dorpen 
en steden, en de prachtige land-
schappelijke gebieden zoals de 
omgeving van kasteel Croy tussen 

Stiphout en Aarle-Rixtel blijkt toch 
heel anders te zijn dan de Provinci-
ale PR machine beweert. Veel stra-
ten naar en door onze gemeente 
blijken meer in plaats van minder 
verkeer te krijgen, de meest in het 
oog springende wegen zijn:

- Aarle Rixtel-Stiphout : Jonkheer   
  Karellaan-Hoog Strijp > +30%
- Aarle Rixtel: Boscheweg +10 tot  
  20%
-Lieshout: Provinciale Weg > 
  +30%
- Lieshout-Beek en Donk: Beemd
  kant > +30%

Daarnaast is het zo dat het onze 
overtuiging is dat er nóg veel 
meer verkeersgroei zal plaatsvin-
den door de aanleg van ‘de Ruit’ 
maar omdat we ons in dit onder-
zoek willen beperken tot de gege-
vens die de provincie zélf gemaakt 
heeft gaan we daar in dit onder-
zoek niet op in. Een volledige 
overzichtskaart kunt u vinden op: 
www.stuitderuit.nl.

M. van Niele / MJ Kobussen (Lan-
delijk Laarbeek)

LEZERSPODIUM

Een eerlijke kaart: Een volledige overzichtskaart kunt u vinden op de website : www.stuitderuit.nl 

 

SBS6 programma ‘Het is hier fantastisch’ met een 
Laarbeeks tintje 
Laarbeek/Oostenrijk - Televisie-
presentator Beau van Erven Dorens 
is voor zijn programma ‘Het is hier 
fantastisch’ afgelopen zomer op be-
zoek geweest bij Haus Brabant, een 
appartementencomplex in Ehrwald, 
Oostenrijk. Dit wordt gerund door 
de Laarbeekse Helmut en Leonie van 
Schijndel. Morgen - vrijdag - wordt 
deze aflevering uitgezonden op SBS6.

Het echtpaar kreeg een aantal maan-
den terug een telefoontje met de 
vraag of zij mee wilden werken aan 
het programma ‘Het is hier fantas-
tisch’. Helmut: “Leonie en ik hebben 
het al vier jaar prima naar ons zin hier. 
We proberen dit ook over te brengen 
op onze gasten. De beoordelingen op 
Zoover doen ons keer op keer weer 
goed en dit is dus ook niet onopge-
merkt gebleven in Hilversum. Het is 
niet niks om zo’n telefoontje te krij-
gen voor een televisieprogramma en 
om daaraan deel te nemen. Na goed 
onderling overleg hebben we inge-
stemd.”

In de maanden na deze instemming 
volgde er, volgens Helmut en Leonie, 
heel veel telefoontjes en mailverkeer 
over wat er ging gebeuren. Helmut: 
“Het plan was: ontvangst in Dirndl 
en Lederhosen, barbecue, Schnaps 
Proeverij en Muziek. Ook wilde SBS6 
onze gasten interviewen. Helaas stond 
in eerste instantie niet iedereen te 

juichen, maar dat viel op de dag zelf 
100% mee.”

Op de dag van opname was het vol-
gens Helmut prachtig weer. “Beau 
van Ervens Dorens kwam binnenvallen 
tijdens onze barbecue, die we met de 
gasten doen bij mooi weer. Zelf zag ik 
heel erg tegen het filmen op, omdat 
voor een camera of groep praten niet 
mijn ding is. Lullen kan ik wel maar 
dit is toch anders.” Gelukkig viel het 
volgens de uitbater enorm mee, toen 
de filmploeg daadwerkelijk op de 
stoep stond. Na een voorstelrondje 
en uitleg over het bedrijf, waren de 
gasten aan de beurt. “Rob en Marjan 
van Herk waren toevallig aanwezig. 
Dit zijn onze stamgasten uit Beek en 
Donk. Ook met Rob werd een praatje 
gemaakt. Geleidelijk aan gingen bij 

iedereen de zenuwen weg. Gelukkig 
maar, want na de heerlijke barbecue 
volgde in onze tuin nog een ‘schnaps 
proeverij’ met livemuziek. De verschil-
lende soorten Schnaps vloeiden rijke-
lijk en na elke borrel gingen de keeltjes 
steeds beter klinken. De Oostenrijkse 
Jodelahiti zat er lekker in en dat kan 
bijna niet onopgemerkt gebleven 
zijn”, vertelt Helmut enthousiast.

“Helaas is zo’n gezellige avond te snel 
voorbij. De volgende ochtend wer-
den andere gasten van Haus Brabant 
nog gevolgd met een afdaling op de 
Monsterroller van de Ehrwalder Alm 
en weer een dag later andere gasten 
met het rodelen op de Alpine Coaster 
in Imst. Ik zeg: ‘t was echt weer fan-
tastisch! Kijken allemaal, vrijdagavond, 
SBS6, 21.30 uur! 

Haus Brabant is morgen te zien in het programma 
van Beau van Erven Dorens ‘Het is hier fantastisch

Gemeente start met afvalproef 
in De Voorbeemd 
Redacteur: Louke Kreemers 

Beek en Donk – De gemeente Laarbeek 
gaat aan de hand van een afvalproef 
kijken wat een goede manier is om de 
afvalproductie te verminderen. Door 
middel van speciale zakken zal straks 
al het afval gescheiden moeten wor-
den, waardoor de grijze container kan 
verdwijnen. Het restafval moet zo’n 
5% bedragen. De proef start in fe-
bruari 2015 in wijk De Voorbeemd in 
Beek en Donk. 

De bewoners van bovenstaande wijk 
zijn een hele tijd terug al geïnformeerd 
over deze proef. Onlangs vond ook een 
informatieavond plaats, die door zo’n 
honderd mensen werd bezocht. De re-
acties hierop waren positief, waardoor 
de gemeente de proef nu doorzet. 

Het experiment start in februari en 
heeft een looptijd van zes maanden. 
In plaats van de grijze container, gaan 
de inwoners aan de slag met speciale 
vuilniszakken. Deze kunnen gekocht 
worden bij - nog nader overeen te 
komen - winkels. Deze zakken zijn 
ervoor om al het afval te scheiden. In 
de wijk zullen diverse punten komen, 
waar het afval naartoe gebracht kan 
worden. De vuilniswagen komt het op 
die plaatsen ophalen. Hoe dit precies 
allemaal gaat gebeuren, is nog niet 
duidelijk. Dit moet allemaal nog ge-
concretiseerd worden. De gemeente 
Laarbeek hoopt snel met meer infor-
matie te komen voor de bewoners van 
De Voorbeemd. 

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

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

10 jaar Skateswing bij Rc. De Oude Molen
Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout
Fotograaf: Ted Vlemmings 

Beek en Donk - Vrolijke muziek, flit-
sende lampjes, fluorescerende arm-
bandjes en jeugd die zich behendig 
op skates of rolschaatsen voort-
beweegt. 10 jaar SkateSwing ging 
voor Rollerclub De Oude Molen 
niet ongemerkt voorbij.

Toasten op tien jaar
Het is gezellig druk bij de rollerclub. 
Volwassenen zitten in de kantine 
wat te drinken terwijl de jeugd zich 
vermaakt in de zaal. Voorzichtig 
wankelend staat een aantal kinderen 
in de kleedruimtes na het ombinden 
van skates. Velen hebben niet in de 
gaten dat het vandaag een feeste-
lijke avond is. Intussen komen gas-
ten binnen om de club te feliciteren. 
Wethouders Tonny Meulensteen en 
Frans van Zeeland zijn ook van de 
partij. Voorzitter Wouter Verboven 
heft samen met alle aanwezigen een 
champagneglaasje sinaasappelsap. 
Samen met alle kinderen en gasten 
toast hij op de afgelopen 10 jaar. 
Daarna gaat de jeugd weer snel over 
tot de orde van de dag: lekker ska-
ten.

Actief uitje
De rollerclub is niet de enige die 
deze avond een feestje viert. In 
de zaal vertoeven verschillende 

jarigen die juist de SkateSwing heb-
ben uitgekozen voor hun kinder-
feestje. De buurtverenigingen van 
de Rooijseweg en Veghelsedijk uit 
Mariahout hebben de locatie uitge-
kozen zodat de jeugd uit hun buurt 
zich sportief kan vermaken. Er zoe-
ven ook leden van de club voorbij en 
kinderen die skaten en rolschaatsen 
gewoon leuk vinden. De SkateSwing 
is een feestje voor iedereen.

Hechte vereniging
Een aantal volwassen clubleden 
heeft de schaatsen ondergebonden 
om kinderen te begeleiden. De club 
bestaat uit ongeveer 40 actieve le-
den. Het vijfkoppige bestuur heeft 

de taken goed verdeeld. Voorzitter 
Wouter Verboven schaatst mee. “De 
SkateSwing is bedoeld om mensen 
te enthousiasmeren, het versterkt 
de saamhorigheid en het geeft ons 
naamsbekendheid.” Als de ‘r’ weer 
in de maand is, gaat de zaal elke 
laatste zaterdag van de maand open. 
Vrijwilligers bouwen de zaal om tot 
een skateparadijs. Men heeft geld 
uitgetrokken om een banner van de 
SkateSwing te maken, extra reclame 
voor deze activiteit.

Kerstshow
Reginald van Melis is lid van de 
werkgroep. Stiekem laat hij al wat 
decor van de nieuwe kerstshow zien. 
Het ziet er prachtig uit. Enthousiast 
vertelt hij over de hechte groep vrij-
willigers die hard voor de club werkt, 
het naaiatelier waar alle kostuums 
voor iedere show gemaakt worden 
en over het bouwen en bedenken 
van het decor. “Deze keer hebben 
we een tipi van 5 meter hoog, dat 
is eigenlijk nog geheim.” Het ‘goed’ 
bewaarde geheim is op zaterdag 13 
december om 19.00 uur en zondag 
14 december om 11.00 en 16.00 
uur in sporthal sporthal D’n Ekker te 
zien.

Meer informatie over de SkateSwing 
of Kerstrollershow op 
www.rcdeoudemolen.nl.
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ITHO Daalderop 
staat garant voor 
de kwaliteit van 
zijn producten.

Daarom ontvangt u 
10 jaar garantie 
op onderdelen!*

Vervang nu uw verwarmingsketel met heel veel voordeel

Kapelstraat 19 - Beek en Donk - www.ven-hollanders.nl

Tel. 0492 - 46 43 43
* Bij aanschaf van een cv-ketel vóór 31-12-2014

Nu 7 jaar garantie 
op Nefi t onderdelen*

Spannende actietocht ‘Hunt and Hide’

Boemerang ontvangt mooi bedrag

Onderzoek naar jongeren over het wonen in een kleine kern

Lieshout - De vrijwilligers van 
het &RG-teens-team houden op 
vrijdag 14 november een ‘Hunt 
and Hide’ tocht voor de tienerle-
den van Lieshout. Een vermake-
lijke buitenactiviteit vanuit het 
Dorpshuis te Lieshout. 

De tieners gaan dit keer groeps-
gewijs hun grijze massa gebruiken 
en slimme strategische tactieken 
bedenken om hun tegenstanders 
te verslaan. ‘Hunt and Hide’ (jagen 
en verstoppen) is nog niet eerder 
door &RG-teens georganiseerd en 
ze hebben hiervoor expertise ‘in-
gehuurd’. Geen avond chillen op 
de bank, maar strijden om binnen 
no-time zoveel mogelijk punten te 
scoren door middel van het uitvoe-
ren van bijzondere opdrachten. Er 
zijn leuke prijzen te winnen!

Je hoeft geen kei te zijn of enorm 
sportief, er wordt als team gestre-
den. Omdat er teams moeten wor-
den gemaakt, is het van belang 
vroegtijdig te weten hoeveel deel-
nemers er zijn. Wil je mee doen? 
Zorg er dan voor dat je een groep 
vormt van 3-5 tieners en 1 ouder/
begeleider, dat je herkenbaar bent 
als groep en meld je op de avond 
zelf aan. Lukt dit niet, dan wor-
den er op de avond zelf groepen 
samengesteld. De organisatie kan 
de hulp van ouders hard gebruiken 
om groepen te begeleiden en het 
team actief te helpen want een 
en ander speelt zich buiten het 
Dorpshuis af. Dit belooft spanning, 
sensatie en lol! De deelnamekos-
ten van deze activiteit zijn €1,50 
per persoon. Je dient jezelf voor 11 
november aan te melden. Kijk op 

www.energyteens.nl hoe je moet 
inschrijven en de deelnamekosten 
dien je vooraf over te maken. 

Deze activiteit is speciaal in el-
kaar gezet is voor de leden van 
de Lieshoutse Tienerwerken 
&RGTeens en &RG Plussers en dus 
voor de jeugd van groep 7 t/m 15 
jaar. Consumpties en versnaperin-
gen zijn voor eigen rekening.

Zorg dat je op tijd bent, kleed je 
passend, om 19.30 uur worden 
jullie verwacht en omstreeks 22.00 
uur is het de bedoeling dat jullie 
weer opgehaald worden om terug 
naar huis te gaan. Let op, het kan 
iets uitlopen.

Beek en Donk - Vrijdag mocht 
Tienerwerk de Boemerang uit  
handen van de filiaalmanager van 
Jan Linders een mooie cheque 
ontvangen.

Door middel van stemmen via 
internet en muntjes schenken 
na het boodschappen doen, 
heeft Tienerwerk De Boemerang 
de meeste stemmen gekregen. 
Daarom kregen ze een mooi be-
drag geschonken, dat geheel be-
steed gaat worden aan de doel-
groep van De Boemerang. 

Het Tienerwerk wil iedereen die 
hen een warm hart toe heeft ge-
dragen via deze actie van Jan 
Linders, bedanken.

Beemdkant – Oostbeemdweg nog steeds 
levensgevaarlijk voor � etsers en voetgangers 
door laksheid van de gemeente Laarbeek
Beemdkant – Oostbeemdweg nog 
steeds levensgevaarlijk voor fiet-
sers en voetgangers door laksheid 
van de gemeente Laarbeek

Om fietsers en voetgangers een 
rustige manier van verkeersdeel-
name tussen Lieshout en Beek 
en Donk te garanderen is jaren 
geleden besloten de Beemdkant 
–Oostbeemdweg via het verkeers-
bord C12 gesloten te verklaren 
voor al het gemotoriseerde ver-
keer met uitzondering van voer-
tuigen voor minder valide perso-
nen en bromfietsen. Ook wordt 
via een zogenaamd ‘onderbord’ 
een uitzondering gemaakt voor 
bestemmingsverkeer. De wet ver-
staat onder bestemmingsverkeer: 
bestuurders wier reisdoel één of 
meer bepaalde percelen betreft 
die zijn gelegen aan of in de di-
recte nabijheid van een weg met 
een door verkeerstekens aange-
geven geslotenverklaring voor 
bepaalde categorieën bestuurders 
en die slechts via deze weg zijn te 
bereiken alsmede bestuurders van 
lijnbussen. (letterlijke wettekst) 
Overige bestuurders van motor-
rijtuigen rijden daar dus illegaal. 
Wel, als je over die weg loopt of 
fietst worden regelmatig de vou-
wen uit je broek gereden door 
asomobilisten, die gemakshalve 
de voor hun legale wegen Heren-
dijk en Beekseweg niet gebruiken 
en de voormelde verkeersborden 
C12 negeren, fietsers en voetgan-
gers de huid vol schelden of luid 
claxonneren indien deze naar de 
smaak van deze heren of dames 

aso’s niet snel genoeg de berm 
opzoeken. Men zou redelijkerwijs 
kunnen verwachten, dat de weg-
beheerder, in deze de gemeente 
Laarbeek, reeds lang maatregelen 
zou hebben getroffen. Bijvoor-
beeld door handhaving. Maar de 
gemeente Laarbeek verschuilt zich 
achter de bewering, dat de ver-
keerspolitie daar wegens gebrek 
aan tijd en mankracht niet kan 
handhaven. Uiteraard niet, die 
hebben het veel te druk met snel-
heidscontroles op de Oranjelaan 
en Beekseweg.

Veel gemeenten, zo niet Laarbeek, 
laten enkele ambtenaren een cur-
sus voor buitengewoon opspo-
ringsambtenaar (BOA) volgen. 
Deze kunnen ook handhavend 
optreden. Dit zou ook een oplos-
sing zijn voor de parkeerchaos in 
de gemeente Laarbeek. De ge-
meente heeft nog een andere mo-
gelijkheid: een fysieke afsluiting 
van de Oostbeemdweg voor door-
gaand verkeer tussen Lieshout en 
Beek en Donk door een blokkade 
die alleen gepasseerd kan worden 
door fietsers en voetgangers; bij-
voorbeeld slagbomen, die bediend 
kunnen worden door omwonen-
den en bestemmingsverkeer dat 
daar regelmatig moet zijn evenals 
hulpdiensten. Hoe het ook zij: aan 
de huidige situatie moet een eind 
komen. Of wil de gemeente Laar-
beek wachten totdat zich een ern-
stig ongeval voordoet?

S.P. Boltjes
Lieshout

LEZERSPODIUM

Laarbeek - Het platteland vergrijst 
en ontgroent. Relatief veel jongeren 
trekken weg uit kleine kernen en ves-
tigen zich in de stad of in de grotere 
dorpen. Het wegtrekken van jongeren 
uit kleine kernen heeft grote gevolgen 
voor de leefbaarheid daar. 

Samen met de vereniging kleine ker-
nen Noord-Brabant en de provincie 
Noord-Brabant start het PON (onder-
zoeks- en adviesbureau voor sociaal-
maatschappelijke vraagstukken) een 
research community. Dit is een afge-
sloten online platform waar een groep 

mensen gedurende een korte periode 
van twee weken op een intensieve en 
interactieve manier met elkaar in ge-
sprek gaat. 

Via deze community willen ze van 
jongeren zelf horen waarom zij in een 
kleine kern (willen) wonen of er juist 
zijn weggegaan en wat zij belangrijk 
vinden in hun woonomgeving. Met 
deze kennis informeren ze dorpsraden, 
gemeenten en andere organisaties. 

De resultaten van de community wor-
den breed verspreid en worden in 

ieder geval gepubliceerd in de kleine 
kernen krant en Kernkracht. De gege-
vens worden anoniem verwerkt.

Deelnemers gezocht
De community Licht op Jong! Loopt 
van maandag 10 t/m maandag 24 no-
vember. Voor de community is PON 
op zoek naar mensen tussen de 18 en 
35 jaar oud die in een kleine kern in 
Noord-Brabant wonen of hebben ge-
woond. Onder de actieve deelnemers 
van de community worden drie Bol.
com bonnen van €50,00 verloot.

Dini en ik waren met Pim en Lex (Kleinkinderen) In de Mariahoutse bossen 
aan het trimmen. Ik kijk altijd rond en zag deze heel nieuwe paddenstoel 
voor mij. 

Leo van den Heuvel
Tips voor Leo, tel. 06-23551653

Mooi Gespot
Koperenzwam

Kinderopvang
     HET LIEVEHEERSBEESTJE

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

‘Kinderopvang in 
huiselijke sfeer’
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Voordelige bloemen

0.79
v   van 1.25

0.69
v   van 0.99

0.89
v   nú voor

14%
goedkope

r

37%
goedkope

r

30%
goedkope

r

3.39
  

speciale 
aanbieding

1.59
  

speciale 
aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

1.19
v   van 1.39

1.29
v   van 1.39

1.29
v   van 1.39

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PRIJSVERLAGINGEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

Lengte 40 cm, 
22 stelen of 
lengte 50 cm, 
12 stelen.

Rozen**

Pompoen* 
250 gHokkaido, per stuk

Snoep-
tomaatjes*

4 STUKS

Varkenssaté*

500 g

Stokbrood*

Ca. 400 g

Boomstammetjes*

400 g

* Bron: Consumentengids april 2014

*  Aanbiedingen geldig vanaf 31 oktober 2014.

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

** Geldig t/m zondag 02-11-2014

Lengte 50 cm, 
max. 20 stelen.

Bloemenboeket**

Reinigingsmelk, 
oogmake-up 
remover, of tonic 
met of zonder 
alcohol. 250 ml

Gezichts-
reiniging

75 ml

Handcrème 
Q10 2x 100 stuks. 

Watten-
schijfjes

... En ineens waren er wel heel veel 
zusters te zien!

Aarle-Rixtel - De bezoekers van de Brabantse 
Kluis die het afgelopen weekeinde door de tuin 
wilden gaan lopen of even een terrasje wilden 
pakken, keken hun ogen uit, toen er ineens een 
heleboel zusters aan kwamen en door weer een 
heleboel andere zusters duidelijk welkom wer-
den geheten!

Ja, het klopt, de zusters hadden bezoek. De 
provinciale oversten van alle regio’s en provin-
cies van de tamelijk wereldwijde congregatie 
‘Missiezusters van het Kostbaar Bloed’ waren 
bij elkaar voor een vergadering. En dat bete-
kende bezoek in het Missieklooster Heilig Bloed. 
En natuurlijk ook even een kijkje nemen bij de 
Brabantse Kluis, een wandeling door de kloos-
tertuin en een bezoek aan het kloosterkerkhof.

Een paar voorbijfietsende mensen boden spon-
taan bij de voordeur aan even het fototoestel 
over te nemen, zodat de zuster-fotografe er 
ook tussen kon staan! Heel leuk. En natuurlijk 
leverde dat weer diverse vragen op van voorbij-
gangers en wandelaars. Zuster Madeleine geeft 
antwoord. 

“Wonen hier zóveel zusters?” 
“Nou, eigenlijk wonen er veel meer dan er hier 
op de foto staan. Dit is ongeveer de helft. Er 
staan ook een aantal zusters-op-bezoek tussen 
natuurlijk.”

“Welke táál spreken jullie nou?” 
“Deze vraag was nogal logisch, op het moment 
dat de vraag werd gesteld, klonken er minstens 
drie talen door elkaar. De voertaal tijdens de bij-
eenkomst van de oversten uit de verschillende 
landen is Engels. En hier in ons Missieklooster 
Heilig Bloed wisselen we af: Nederlands en 
Duits.”

“Maar jullie zijn toch een Duits klooster?” 
“Nee. We zijn als kloostergemeenschap in 
Mariannhill in Zuid-Afrika gesticht. Door een 
Oostenrijker, de Trappistenpater Abt Franz 
Pfanner. Hij stuurde briefjes met ‘Moedige 
jonge vrouwen gevraagd om naar Zuid-Afrika 
te komen, om dat te komen doen wat no-
dig is, daar, waar nodig.’ In de Duitse taal. Al 
gauw kwamen jonge vrouwen uit allerlei lan-
den naar Zuid-Afrika, en zo ontstonden in 1885 
de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, als 
internationaal klooster. Vanaf 1891 zijn we in 
Nederland. Maar dat eerste klooster werd snel 
te klein, en de boerderij bij het klooster was niet 
praktisch gelegen. Dus zochten de zusters een 
andere plek, en kochten begin vorige eeuw een 
langgevel-boerderij-met-plaats-voor-Missiek-
loosterkoeien in het Aarle’s Broek. De boerderij 
is dus ouder dan het 111-jarig klooster. En de 
stal met de deur naar de wandelroute door de 
kloostertuin is 110 jaar oud. De Lourdesgrot 
in de tuin, waar u altijd welkom bent om een 
kaarsje op te steken, is nog iets jonger, namelijk 
107 jaar oud. Er zijn ongeveer honderd kloosters 
van onze congregatie, verdeeld over meerdere 
continenten. En dat was ook te zien aan de in-
ternationale groep bezoekers!”

“Maar ik heb pas nog in een krant gelezen dat 
de jongste zuster in Nederland bijna vijftig is!”
“Dat stond inderdaad in een krant. Maar dat 
klopt niet. Wie het Missieklooster-blog een 
beetje bijhoudt weet dat al wel!” 

De zusters hebben intussen weer feestelijk af-
scheid genomen van hun bezoek. Trouwe 
Brabantse-Kluis-bezoekers hebben dat al vaker 
meegemaakt: dan komen er ineens een heleboel 
zusters auto’s uitzwaaien! “We blijven wereld-
wijd verbonden natuurlijk”, aldus Madeleine. 

De zusters van ‘Missieklooster Heilig Bloed’

ACTIE: 
HITACHI BLADBLAZERS 

v.a. € 199!

Wilhelminastraat 22b
Mariahout

Tel. 0499 422 118

www.erikbarten.nl

v.a. € 199!

www.erikbarten.nl
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Formido Beek en Donk
Beekerheide 15A

Tel: 0492–46 21 78

GRATIS 
inmeten, bezorgen en plaatsen 
van Storemax maatwerkkasten 

en interieurs!*

Wĳ  � g� �  ה t gr� g
en interieurs!*

t gr� g ה
en interieurs!

t gr� g ה

KlusHulp

Trotse 
winnaar 

van:

*Niet geldig i.c.m. andere acties!

DE ZEEPKIST
De Werkgroep… ook voor u om 
de hoek!

Gemeenten bereiden zich voor op drie 
transities in het sociaal domein: invoe-
ring Participatiewet, de transitie van 
de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-
begeleiding en persoonlijke verzorging 
naar Wmo. 

Dezelfde uitgangspunten… verbinden
De drie transitieprocessen moeten met 
elkaar verbonden worden omdat hier-
aan drie dezelfde uitgangspunten ten 
grondslag liggen:
1. Van vangnet naar springplank: na-
druk op eigen verantwoordelijkheid 
van burgers, op meedoen in de sa-
menleving en op gebruikmaken van 
sociale netwerken.
2. Dicht bij huis: ondersteuning en 
participatie dichter bij de burger, op 
lokaal niveau.
3. Voorkomen in plaats van genezen: 
investeren in preventie wordt door re-
gie en financiering in één hand gelegd.

Politieke Partij De Werkgroep is hier 
heel actief mee. Zo hebben Werk-
groep-fractieleden Rick van Bree, Jos 
Gruijters, Erik van Haperen, Veerle van 
Schaijk en Ben Swinkels de ‘rondgang-
info-avonden’ allemaal bijgewoond. 
Deze werden gehouden in het Laar-
beekse. Wethouder Briels (De Werk-
groep), portefeuillehouder namens 
de gemeente Laarbeek van dit transi-
tietraject, voorzag samen met andere 
sprekers de belangstellenden van in-
formatie en beantwoordde vragen. 
Dat de thema’s onder de Laarbeekers 
leven bleek uit de grote opkomst. Bij 
de uitwerking naar 2015 zit De Werk-
groep bovenop de uitgangspunten. 
Want met minder geld dan voorheen 
moet de zorg wel georganiseerd wor-
den. “Daarom werken we samen met 
de Peel-gemeentes”, aldus fractie-
voorzitter Ben Swinkels. “Kordaat, 

efficiënt om geen zorgvragers waar 
de ondersteuning voor bedoeld blijft, 
buiten de boot te laten vallen.”

Maar er is meer…
We pleiten ook voor u om de hoek, 
dichtbij… aan zaken die minder groots 
maar toch ook belangrijk zijn om de 
leefbaarheid in onze vier dorpen op 
niveau te houden. Bij de Lieshoutse-
weg in Beek en Donk bij de bushalte 
staan al jarenlang markeringsborden 
om de doorgang naar het Berkendijkje 
vanuit het Heuvelplein en omgekeerd 
voor auto’s onmogelijk te maken. De 
borden zien er onverzorgd en oud uit 
met een zeer nauwe doorgang. Ook 
de fietsenstalling in die hoek geeft een 
rommelige indruk. Op bepaalde mo-
menten is de stalling vol en worden 
fietsen tegen het daaromgeven hek 
en de bomen gezet waardoor ze op de 

grond vallen. Al met al geen prettig 
gezicht voor omwonenden en pas-
santen. Politieke Partij de Werkgroep 
heeft in de laatst gehouden commissie 
Ruimtelijk Domein gepleit om dit ge-
bied weer netjes op orde te brengen. 
De Werkgroep vond daarbij gehoor. 
Wethouder Frans van Zeeland (ABL) 
heeft namens het college toegezegd 
naar een oplossing te zoeken. We kij-
ken samen met u uit naar dat deze er 
komt. We vertrouwen hierop!

De Werkgroep

Vooroverleg Algemeen 
Belang Laarbeek

Voorbespreking Partij Nieuw 
Laarbeek

Laarbeek - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt u 
uit voor het bijwonen van haar voor-
overleg op maandag 3 november.

Op de agenda staat de voorbespreking 
voor de komende Raadsvergadering 

van donderdag 
6 november. De 
voorbespreking vindt plaats om 20.00 
uur in de ruimte van de voormalige 
videotheek aan de Kapelstraat 34 in 
Beek en Donk, tegenover de kerk. Zie 
ook www.abllaarbeek.nl.

Laarbeek - Maandag 3 november 
houdt PNL haar openbare voorbespre-
king ter voorbereiding op de raadsver-
gadering van donderdag 6 november.

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
agenda van de gemeenteraad staan, 
zoals het Beleidsplan jeugdhulp 
Peelregio en Verordening Jeugdhulp 
Peelgemeenten, bestemmingsplan-
nen Wish-Lekerstraat, 1e herziening 
Kom Lieshout, Bijenweg 1-3 te Beek 
en Donk en tbv Jeu de Boules accom-
modatie in Mariahout, Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur en de 
Verordening Rechtspositie wethou-
ders, raads-en commissieleden.

De volledige agenda’s met bijbehoren-
de stukken kunt u raadplegen op de 
website van de gemeente Laarbeek, 
klikken op ‘Bestuur en organisatie’, 
vervolgens ‘Raadsvergadering’ en 
daarna op de juiste datum.

Bent au geïn-
teresseerd en 
wilt u mee-
praten, heeft 
u vragen of 
opmerkingen, ook over andere onder-
werpen, dan bent u van harte welkom 
op maandag 3 november, aanvang  
20.00 uur in De Dreef   te Aarle-Rixtel. 
De koffie en thee staan klaar. Kijk ook 
op www.pnllaarbeek.nl.

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy
Topstylist met 8 jaar 
professionele salonervaring!
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Redacteur: Martin Prick 

Deze week is het de beurt aan Ben-
nie Beerens. Hij werd geboren op ‘de 
Donk’ in 1949. Hij maakte daar dus de 
lagere school af en kreeg les van lera-
ren met legendarische namen als ’d’n 
Teunis’, ‘mister Hamelijnck’ en ‘d’n 
Beer’. Daarna volgde de ambachts-
school, waar hij “tot volle ontplooiing 
kwam”, zoals hij zelf zegt. “Nadat ik 
klassenvertegenwoordiger werd.” Op 
de toneelles van ’t Smedje heeft Ben 
veel geleerd en leert hij zichzelf pre-
senteren en af en toe het woord te 
nemen als dat nodig is. Als bouwvak-
ker werkt hij daarna jarenlang op de 
bouw, “maar daar valt eigenlijk niets 
noemenswaardigs over te vertellen”, 
aldus hemzelf.

Ben is getrouwd met Arna en heeft 
twee kinderen: Bart en Sandra. Daar-
naast zijn er ook al vier kleinkinderen, 
die Jimmy, Sam, Bram en Lieke heten. 
In die tijd ontstaan er veel nevenfunc-
ties als voorzitter van de voetbalclub 
van café ‘De Visscher’ en oprichter en 
35 jaar als voorzitter van biljartclub 

‘Toesjee’. Deze laatste ontstond toen 
zijn buurman Frans Janssen het café 
van Cisca Versteegden overnam (nu 
café ‘Thuis’, red.). Ben of Barend voor 
Frans, was bedreven in het oberen in 
horecagelegenheden en werd door 
Frans gevraagd om samen een nieuwe 
zaak op te zetten naast het oude ge-
meentehuis.

Nog steeds biljart Ben in het Ontmoe-
tingscentrum op Donk, bij vereniging 
‘t Centrum. Een heel grote hobby is 
de laatste jaren ook het zingen in het 
seniorenkoor onder leiding van Wim 
Smits. Dit gebeurt in het café van zijn 
grote vriend Dave van de Burgt. Daar-
naast leest Ben veel en graag, waarbij 
schrijvers als John Grissom en Konsalik 
genoemd worden.

De meeste inwoners van Beek ken-
nen Bennie als ‘Ome Bennie’, van de 
tijd dat hij als conciërge werkte op de 
MariaTheresiaschool, later ‘De Scha-

lieren’, aan het Heuvelplein. Als Ben-
nie jaren later tobt met lichamelijke 
problemen zijn er mensen die vragen: 
“Ome Bennie, hoe is het met jou?” 
“Dat is mij veel meer waard dan een 
lintje van de koningin”, vertelt Ben ern-
stig. Zijn naam ‘Ome Bennie’ krijgt hij 
van Mickey Meeuwissen, een van de 
leerkrachten op die school, die les gaf 
aan de kleuters. Aan deze tijd heeft Ben 
heel goede herinneringen. Hij vindt het 
een fijne tijd, waarin hij door leerkrach-
ten, maar vooral ook door de kinderen 
wordt gewaardeerd. Zelf kent hij nog 
veel namen, maar enkelen hebben bij 
hem een speciaal plekje gekregen. Het 
zijn de kinderen die in zijn tijd op school 
zaten en al zijn overleden. Hij noemt 
Daantje van Sleeuwen, de kinderen 
Bundel, Dennis van Gent en René Kles-
sens en de grote boef, maar ”mijn bes-
te vriend”, Ruud van den Berk. “Aan 
deze kinderen denk ik nog elke dag”, 
sluit Ben zijn verhaal af.

Eigenaar:  Wieke Holtackers
Locatie:     Brouwersstraat 25, Beek en Donk

Redacteur: Louke Kreemers

Achteraan het Piet van Thielplein loop je zo tegen 
het kantoor van Holtackers, uw financieel partner 
aan. Het gebouw is kwalitatief hoogwaardig ver-
bouwd en heeft een luxueuze uitstraling. Als je 
het kantoor binnengaat, zie je dat diezelfde kwa-
liteit is doorgetrokken. Door de wanddecoratie is 
het thema ’Mens en cultuur’ door het hele ge-
bouw aangebracht, wat erg aansluit bij de werk-
zaamheden van Holtackers.

Met grote letters staat op de gevel waar 
Holtackers u mee van dienst is: zij zijn uw finan-
ciële partner. Het ontvangst bij binnenkomst is 
hartelijk: “De deur staat altijd open”, zegt direc-
teur Wieke Holtackers.
 
Wieke, kan jij ons uitleggen wat Holtackers voor 
een bedrijf is?
“Holtackers is een financieel advieskantoor en 
geeft inzicht in de totale financiële situatie van 
mensen. Dat kan zijn wanneer ze een hypotheek 
willen afsluiten om een nieuw huis te kopen, te 
verbouwen of te verhuizen en daarbij advies no-
dig hebben. De financiële situatie op pensioenda-
tum wordt ook steeds actueler. Op het moment 
dat iemand overlijdt, wil men graag weten wat 
de financiële gevolgen zijn op persoonlijk niveau. 
Ook hier leggen we de lat hoog ten aanzien van 
ons advies, de kwaliteit van onze dienstverlening 
en advies is gebaseerd op een langdurig ‘partner-
schap’ met onze klanten. Mensen denken bij onze 
slogan ’Holtackers, uw financieel partner’ vaak: 
‘oeh, een financiële partner dat heb ik toch niet 
nodig’, maar wij adviseren mensen juist bij een-
voudige én complexe vragen. Bijvoorbeeld een 
renteherziening van de hypotheek: deze beoorde-
len wij, ook voor niet klanten. Daarnaast leggen 
we aan de klant uit wat er precies bedoeld wordt 
en wat de mogelijkheden zijn.”

Mensen denken misschien bij een financieel ad-
viseur dat het een dure aangelegenheid is. 
Is dat ook zo?
“Nee, helemaal niet. Ik kan niet zeggen of we 
duur zijn of niet, dat beslist een klant zelf, wel durf 
ik te zeggen dat onze prijzen erg concurrerend, zo 
niet lager zijn dan bij de alom bekende banken en 
hypotheekketens. Veel belangrijker is overigens 
een goed en persoonlijk advies. Daarnaast zijn wij 
volledig transparant naar de klant. Ons eerste ge-
sprek is altijd kosteloos, mensen kunnen dan hun 
vraag stellen of verzoek uitleggen. Als we dan 
dingen voor ze gaan uitzoeken en later een af-
spraak inplannen, spreken we meteen af wat de 
kosten zijn. Mensen weten daardoor altijd waar ze 
aan toe zijn en zo willen we graag werken: helder 
en duidelijk. Dat is voor de klant fijn en voor ons. 
Mensen kunnen hier ook gewoon binnenlopen 
met een vraag. Soms kunnen we die snel beant-
woorden en soms moeten we het een en ander 
uitdiepen. Wij nodigen de klant dan uit voor een 
vervolgafspraak als wij het antwoord hebben.”

Verzorgen jullie oplossingen op alle financiële 
vlakken?
“Natuurlijk! Ik noem mezelf vaak een spin in het 
web. Wij zien problemen en tekortkomingen en 
dragen zorg voor een oplossing hiervoor. Wij zijn 
een ‘onafhankelijk’ kantoor, dat betekent dat we 
niet werken voor één bank of verzekeringsmaat-
schappij. We kunnen dus willekeurige oplossingen 
en producten adviseren en een passend voorstel 
naar de wensen van de klant maken en adviseren. 
Als een klant een vraag heeft die niet binnen ons 
vakgebied valt, schakelen we een derde gespeci-
aliseerde partij in, die wel een passend advies kan 
aanleveren. Hierdoor werken we heel snel en gaat 
de klant altijd tevreden met een oplossing naar 
huis. Deze manier van werken zorgt er ook voor 
dat we een langdurige relatie onderhouden met 
onze klanten. Hierdoor hebben we een klantenbe-
stand opgebouwd dat ons zeer trouw is en blijft.”

Verzorgen jullie alleen oplossingen voor finan-
ciële problemen?
“Nee, we kijken naar iemands totale (financi-
ele) situatie. Mensen willen hier graag inzicht in 

hebben. Een nauwe samenwerking met het lo-
kale notariaat, Van Thiel en van Rooy,  op het ge-
bied van testamenten, samenlevingscontracten, 
lening-overeenkomsten en successie is hiervan 
een mooi voorbeeld. Sommige klanten willen re-
gelmatig een check up van hun persoonlijke situ-
atie, dit regelen we ook voor ze.”

Met wat voor vragen komen mensen vaak naar 
jullie?
“Vragen omtrent de haalbaarheid van het kopen 
van een woning, een verbouwing of verhuizing 
(hypotheekadvies) komen gelukkig weer steeds 
meer. Vaak is de hypotheek het startpunt voor 
ons advies. Wij kunnen nagenoeg alle geld-
verstrekkers aanbieden, klanten hoeven echt 
niet buiten Beek en Donk te gaan ‘hypotheek-
shoppen’ voor een goede hypotheek met een 
lage rente en uitstekende voorwaarden. Vragen 
over het inzichtelijk maken wat het netto be-
steedbaar inkomen is of wordt als mensen met 
pensioen gaan. Vragen over spaaradviezen op 
korte en lange termijn (kinderen/kleinkinderen) 
en natuurlijk het beoordelen en afsluiten van een 
verzekeringspakket. Daarnaast zien we vaak dat 
mensen willen weten wat er gebeurt als ze ‘giste-
ren zijn overleden’. Dat klinkt vrij hard, maar men 
heeft vaak geen idee hoe ze hun nabestaanden 
dan achterlaten. Een auto- en woonhuisverze-
kering wordt vaak (te) goed geregeld, terwijl ze 
zichzelf en hun nabestaanden vaak vergeten.”

Wieke besluit: “Spreekt het bovenstaande u 
aan? Geeft het stof tot nadenken? Maak dan 
eens een afspraak bij Holtackers, uw financieel 
partner.” Kijk voor meer informatie op de web-
site www.holtackers.nl. E-mail: info@holtackers.
nl. Tel: 0492-349988.

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

IN GESPREK MET...  HOLTACKERS, UW FINANCIEEL PARTNER

Wieke Holtackers en medewerkster Deborah van Vlokhoven

De Boemerang steunt Jayden

Beek en Donk - Tienerwerk De 
Boemerang heeft zondagmorgen een 
cheque overhandigt aan de stichting 
‘Geef om Jayden’.
  
Dit werd mogelijk door een samenwer-
king met de ondernemers van Beek en 
Donk, de enthousiaste jeugd -met als 
echte topper Lisa, die een groot aantal 
lootjes (meer dan 200) heeft verkocht-  
en tienerwerk De Boemerang. Door de 
verkoop van lootjes en de verkoop van 
koffie en thee tijdens de trekking, heeft 
De Boemerang het mooie bedrag van 
€862,81 kunnen doneren aan de stich-
ting. In een vorig artikel zijn de getrok-
ken nummers van de loterij geplaatst. 
In deze lijst ontbraken nog een aantal 

lotnummers, bij deze de complete lijst: 
Geel: 6, 9,77, 88, 90,91, 132, 134, 
148, 201, 210, 222, 233, 236, 239, 
304, 305, 307, 502, 503, 506, 507, 
508, 510, 511, 514, 518, 519, 520, 
526, 528, 532, 547, 597, 701, 706, 
715, 720, 721, 736, 738, 776, 783, 
785, 789, 793, 795, 796, 851, 863, 
873, 874, 933, 934, 935, 939, 943, 
950.

Wit: 15, 20, 30, 42, 206, 207, 211, 
235,  255, 264, 268, 271, 277, 294, 
304, 315, 316, 408, 413, 423, 476, 
482, 488, 496, 498, 633, 644, 649, 
733, 750, 781, 930, 935, 936, 987, 
988.

 De Boemerang overhandigt de cheque aan de stichting ‘Geef om Jayden’

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

 Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

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

Ontwerpbestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Reeds geruime tijd wordt er gewerkt aan het actualiseren en digitaliseren van de bestem-
mingsplannen in de verschillende bebouwde kommen van Laarbeek. Dit actualiseren is no-
dig omdat er verouderde en veel verschillende bestemmingsplannen zijn met elk een eigen 
regeling. Daarnaast is de gemeente sinds juli 2008 verplicht om bestemmingsplannen te 
digitaliseren. Voor de kernen Mariahout, Beek en Donk en Lieshout heeft er reeds een actu-
alisering plaatsgevonden. Nu is het ontwerpbestemmingsplan voor de bebouwde kom van 
Aarle-Rixtel gereed.
Dit ontwerpbestemmingsplan, genaamd ‘Kom Aarle-Rixtel 2014’ en de bijbehorende stuk-
ken liggen van maandag 27 oktober 2014 tot en met maandag 8 december 2014 voor ie-
dereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De 
stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via de www.laarbeek.nl ( > wonen en leven > ruim-
telijke plannen > Kom Aarle-Rixtel 2014) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen
(www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPARkomAarleRixtel-ON01).
Aangezien er sprake is van een conserverend plan en in dit plan geen grootschalige ontwik-
kelingen zijn voorzien waaraan kosten zijn verbonden, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de reacties betrekking hebben.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Post-
bus
190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u con-
tact
opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag ge-
maakt.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern              Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Piet van Thielplein 13 a Beek en Donk      13-10-2014        oprichten van een lunchroom
Klokkengieterstr. 9 Aarle-Rixtel          15-10-2014        kappen van een kastanjeboom
Dorpsstraat 58-60 Lieshout             15-10-2014        wijziging gebruik pand 
Parkeerplaats Jumbo Lieshout             15-10-2014        kappen van 2 bomen
Sonatestraat  Beek en Donk       16-10-2014        kappen van 5 taxodiums
Zaagmolenweg 55 Beek en Donk       16-10-2014        plaatsen van een dakkapel
 
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Karstraat 13a Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend ,in het kader van de Wet algemene 
be-palingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te verlenen aan de heer van der 
Heijden voor het milieuneutraal veranderen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, 
gelegen aan Karstraat 13a te Beek en Donk.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 27 oktober 2014 gedu-
rende 6 weken ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. In-
dien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Bovendien kunt 
u telefonisch in-formatie inwinnen onder nummer 0492 469867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswij-
zen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders 
van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren 
worden ge-bracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georga-
niseerd na telefo-nische afspraak met de heer J. van den Eijnde. Als u zienswijzen inbrengt, kunt 
u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ter voorbereiding op de landelijke waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015, houdt Water-
schap Aa en Maas twee informatieavonden, onder meer over kandidaatstelling: op 29 oktober 
in Deurne en op 5 november in Den Bosch. Voor meer informatie ga naar 
www.aaenmaas.nl/verkiezingen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bo-menverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen:

1 Wilg, staande op de Wieken 22 in Beek en Donk. Eigenaar wil de boom kappen omdat de 
bomen schade toebrengt aan zijn riool. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente 
onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

2 Paardenkastanjes, staande op Kerkstraat 45 in Aarle-Rixtel. De eigenaar wil de bomen ver-
wijde-ren omdat ze aangetast zijn door kastanjebloedingsziekte. De vergunning wordt ver-
leend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

1 Douglasspar en 1 spar, staande op de Koppelstraat 61 in Beek en Donk. De eigenaar wil 
de bo-men verwijderen omdat deze te groot zijn geworden. De vergunning wordt verleend 
omdat de ge-meente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

4 Sierkersen, staande aan de Zaagmolenweg ter hoogte van huisnummers 3-11 in Beek en 
Donk. De eigenaar wil de bomen kappen omdat deze aangetast zijn door een zwaminfectie. 
De vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan 
aandragen. Ter compen-satie wordt een herplantplicht opgelegd van 1 nieuwe boom.

2 Sierperen, staande achter Lankelaar 10 en 14 in Lieshout. De eigenaar wil de bomen ver-
wijderen omdat de locatie anders wordt ingericht. De vergunning wordt verleend omdat de 
gemeente onvol-doende redenen tot behoud kan aandragen.

1 Taxusboom en 1 den, staande op de Biezen 5 in Beek en Donk. De eigenaar wil deze bomen 
ver-wijderen omdat ze niet passen bij de rest van de tuin. De vergunning wordt verleend 
omdat de ge-meente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

4 Lindebomen, staande ter hoogte van Achterbos 12 en 12a vanwege de realisatie van 2 inrit-
ten. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud 
kan aandra-gen. Ter compensatie is een financiële herplantplicht opgelegd.

1 Paardekastanje, staande voor Albers Pistoriusstraat 13 in Aarle-Rixtel. De boom is aangetast 
door kastanjebloedingsziekte en daardoor vrijwel afgestorven. Vanuit veiligheidsoogpunt 
word de boom verwijderd. Omdat herplant op deze locatie met eenzelfde boomsoort niet 
mogelijk is wordt een fi-nanciële herplantplicht opgelegd.

16 Eiken, staande op de kruising van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal in Beek 
en Donk. De aanvraag is ingediend vanwege de aanpassing van de noordwestelijke bocht 
tussen beide kanalen. De bomen staan in het nieuw uit te breiden trace van deze bocht. De 
bomen vertegen-woordigen aanzienlijke waarden op het vlak van beeldbepalendheid en eco-
logie. De gemeente ver-leend de vergunning vanwege het feit dat het eerder goedgekeurde 
bestemmingsplan de realisatie van de bocht mogelijk maakt en de belangenafweging maakt 
dat de eerder benoemde waarden niet opwegen tegen de economische belangen voor de 
verbreding van de bocht. Omdat het fysiek niet mogelijk is om ter plekke nieuwe bomen te 
planten is er ter compensatie van de kap van deze bo-men is een financiële herplantplicht 
opgelegd.

21 Lindebomen, staande op de parkeerplaats naast De Dreef aan de Duivenakker in Aarle-
Rixtel.
De bomen worden verwijderd om deze parkeerplaats opnieuw in te richten. Ter vervanging 
zullen 7 nieuwe lindebomen worden geplant op de nieuwe parkeervoorziening.

2 Haagbeuken, staande achter Pater Becannusstraat 57 en 59 in Beek en Donk. De eigenaar 
wil de-ze bomen kappen omdat ze nagenoeg dood zijn. De vergunning wordt verleend omdat 
de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen. Er wordt ter vervanging van 
deze bomen een her-plantplicht opgelegd van 2 nieuwe haagbeuken.

3 Eiken, staande aan de Zaagmolenweg, ter hoogte van Harmonielaan 2 in Beek en Donk.
Ter compensatie van deze kap wordt een financiële herplantplicht opgelegd.

1 Esdoorn, staande naast Pater Becanusstraat 28 in Beek en Donk. De boom wordt verwijderd 
om de strook anders in te richten. Ter compensatie wordt een financiële herplantplicht op-
gelegd.

1 Linde, staande voor Lieshoutseweg 55 in Aarle-Rixtel. De eigenaar wil deze boom vervan-
gen door een nieuw exemplaar omdat de huidige boom beschadigd is door een zaagsnede 
in de stam. De ge-zondheid en stabiliteit van de boom is daardoor ernstig verslechterd. Ter 
vervanging zal een flinke nieuwe lindeboom geplant worden.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 15 oktober 2014.

Rechtstreeks belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuw-
spagina’s. 

Inlichtingen   
Voor inlichtingen over bovengenoemde kapvergunning kunt u bellen naar de afdeling Open-
bare Werken, telefoon 0492 469 813

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
-  Frans Ronnes is waarnemend burgemeester
-  Gezocht: leden burgerpanel
-  Nieuw bomenbeleid
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning

Wabo omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure

Informatieavonden over verkiezingen
waterschap

Kapvergunningen

Kort nieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Sint Nicolaaswerkgroep voor de intocht van Sinterklaas in de Pater de Leeuwstraat in Beek en 
Donk op zaterdag 15 november 2014 van 13.30 – 14.30 uur. 
Aansluitend zal een rijtoer worden gehouden volgens via de route: Pater de Leeuwstraat – Oude 
Bemmerstraat – Raagtenstraat – Schoolstraat – Brouwerstraat – Otterweg – Pater Becanusstraaat 
– Zaagmolenweg – Molenweg – Dr. Timmerslaan – Heuvelplein waar de stoet wordt ontbonden. 
(Ver-zonden 16 oktober 2014)

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

Locatie Kern            Werkomschrijving   Activiteit   Verzonden
Bemmerstraat 7 Beek en Donk     splitsen van een woning   bouwen   15-10-2014

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

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

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

Loop vooral eens binnen bij het wethoudersspreekuur dat iedere maandag in een van de 
dorpshui-zen plaatsvindt. De wethouders willen u graag ontmoeten en van u horen wat er zoal 
bij u en in uw kern leeft. 

Op maandag 27 oktober 2014 houdt wethouder Joan Briels van 16.00 tot 17.00 uur inloop-
spreekuur in het Dorpshuis in Lieshout. U bent van – zonder afspraak – van harte welkom.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Spreekuur wethouders

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
     Mooi Laarbeek

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

Eekhoorn uit eigen tuin
Het is woensdag, vroeg in de morgen, het 
is herfstvakantie en ik heb een paar daagjes 
vrij. Ik had stiekem gehoopt op een mooie 
ochtend, zodat ik er nog even op uit zou 
kunnen gaan om te fotograferen, maar 
helaas is het donker en grauw weer. Ik zit 
lekker in de kamer de krant te lezen als ik 
plotseling in de tuin een gekleurde � its zie. 
Eerst denk ik aan een roodborstje maar als 
ik goed kijk, zie ik bij de vijver een ijsvo-
gel zitten! Midden in het dorp kom je deze 
schuwe prachtige vogel tegen, en dan ook 
nog in je eigen tuin! Hij loert even naar de 
vijver maar ziet dat hier alleen grotere vis-
sen zitten en vliegt weer verder. Even later 
als ik weer verder zit te lezen, zie ik weer 
wat beweging in de tuin, ik kijk en zie nu 
een eekhoorntje achter in de tuin zitten op 
zoek naar hazelnoten. Snel pak ik mijn cam-
era en loop zachtjes op blote voeten en nog 
in mijn ochtendjas de tuin in. Het eekhoorn-
tje heeft me al snel in de gaten, maar door 
hem rustig te benaderen blijft hij nog even 
doorgaan met zoeken. Op een gegeven 
moment vindt hij dat ik dicht genoeg ben 
en gaat met een hazelnootje in zijn mond 
op de schutting klaarzitten om te vertrek-
ken. Doordat het nog redelijk donker is en 
ik uit de hand moet fotograferen valt het 
niet mee om een goede foto te maken. Als 
ik op de computer kijk, zie ik dat het redelijk 
gelukt is. Ook zie je, doordat de bladeren 
wat nat waren, dat zijn oorpluimpjes veran-
derd zijn in een paar grappige sprietjes.

Ondanks het slechte weer toch nog een 
leuke foto!  Ook in eigen tuin is het 
genieten van ons Mooie Laarbeek!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: in de tuin 

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 
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Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus
190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag ge-
maakt.

Bestemmingsplannen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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Iedere week een weekwinnaar 
die gegarandeerd kans maakt op 
een van de volgende prijzen:
• 2 x ipad 2
• 2 x 2 vipkaarten voor WISH 2015
• 1 x transportfiets
• 3 x boodschappenpakket t.w.v. 100 euro
Onder alle loten wordt er op de kerstfair een 
auto verloot.

uitreiking vindt plaats op 14 december op de kerstfair
Iedere week een weekwinnaar Iedere week een weekwinnaar 
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14 december op de kerstfair
de kerstfair
de kerstfair
de kerstfair

Onder alle loten wordt er op de kerstfair een Onder alle loten wordt er op de kerstfair een 

De eerste 
weekwinnaar is:

 Dhr H. Vermeer 
uit Beek en Donk 

VIPVIP
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Alle blaadjes haarscherp 
aan de kant!

www.honda.nl

Tot ziens in onze showroom:

De Honda bladblazer met 4-takt technologie. Krachtig, stiller 
en gemakkelijk te starten. En door de eenvoudige bediening 
uiterst gebruiksvriendelijk. Maximale betrouwbaarheid en 
doordacht tot in het kleinste detail. Dat is Honda. 
De Honda dealer geeft u graag haarfijn alle 
informatie. 

De stille kracht van de Honda bladblazer

Dorpsstraat 102, Lieshout, 0499 - 42 14 69
www.merks-lieshout.nl Adres Carolushof 7, 5735 PP Aarle-Rixtel | M 06 55 377 938

E info@tuinenmetpassie.com | W www.tuinenmetpassie.com

IVN Laarbeek houdt sfeervolle ‘Nacht van de nachtwandeling’ 
Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - IVN Laarbeek hield 
zaterdag de jaarlijkse nacht van 
de nachtwandeling. Dit landelijke 
evenement is bedoeld om mensen 
meer bewust te maken van gelui-
den, geuren en lichten van de nacht. 
Een groep van ongeveer 40 mensen, 
waarvan zo’n 15 kinderen, meldde 
zich zaterdagavond bij het thuishonk 
van het IVN aan de Beemd in Aarle-
Rixtel. 

Zaklampen en andere lichtbronnen 
hoorden tot de verboden artikelen. 
Gidsen Arjan Jeurgens en Henk van 
Beek begeleidden de groep tijdens 
deze bijzondere wandeling. 

Bij vertrek in het nachtelijk duister 
zie je aanvankelijk niets, tot je ogen 
gaan wennen aan de duisternis. Dan 
openbaren zich meer dingen dan 
je zou verwachten. Sterrenbeelden 
ontvouwen zich voor de ogen van 
de deelnemers. Met de uitleg welke 
het zijn, komen ze voor iedereen tot 
leven. Bij gebrek aan veel zicht, ge-
bruik je volgens gids Arjan je oren 
beter. Hij vraagt de kinderen dan wat 
ze allemaal horen. Als hij de gebruike-
lijke geluiden, zoals het verkeer, eruit 
filtert, blijken ze veel meer te horen. 
Bijzonder om te merken, dat een van 
de jongste deelnemers zonder het te 
weten de bosuil gehoord had. 

Na een modderige tocht door de  vel-
den, was er halverwege de wandeling 

een sfeervolle verrassing. Frisdrank 
voor de kinderen, een peelwippertje 
voor de volwassenen en een worstje 
of kaasblokje. Deze pauze werd door 
Henk van Beek gevuld met een span-
nend verhaal over het spook van het 
Aarlese kerkhof. Tijdens de wandeling 
legden de gidsen het belang van don-
ker en licht uit voor de balans van de 

natuur. Het laatste stuk van de wan-
deling ging langs het Hagelkruis. De 
informatie van Henk van Beek leert 
ons dat dit het enig overgebleven 
Hagelkruis is. Het staat altijd op een 
kruispunt van wegen en moet onweer 
en hagel op een afstand houden. 

Na afloop van de wandeling was er 

gelegenheid om rondom een mooi 
kampvuur na te genieten, marshmal-
lows te roosteren en eventueel te 
genieten van een heerlijke kop pom-
poensoep. Een bijzonder ‘donkere’ 
ervaring. Alle deelnemers vonden het 
de moeite waard. Kortom: een wan-
deling die zeker voor herhaling vat-
baar is. 

Op de redactie van De Mooi-
LaarbeekKrant kwam de volgende 
vraag binnen: ‘Waar ligt nou precies 
de grens tussen Beek en Donk?’. De 
redactie ging op zoek en kwam te-
recht bij de Beek en Donkse Martin 
Philipsen, van Heemkundekring De 
Lange Vonder. Hij geeft antwoord op 
deze prangende vraag: 

De natuurlijke barrière, het vroe-
gere moerassige gebied tussen beide 
dorpsdelen (de Koppelen) werd over 
het algemeen als grens gezien. Nu 
dit terrein grotendeels bebouwd is, 
of in cultuur gebracht is met vijvers 
en plantsoenen, zal voor veel nieuw-
komers in het dorp de vraag rijzen: 
Tot waar loopt nu de Donk en wat 
behoort bij Beek? Natuurlijk is er 
nooit een echte grens geweest of be-
paald. Enkel bij de splitsing in 1894 
van de parochie Beek en Donk tot de 
parochie Beek en de parochie Donk 
is er een duidelijke parochiegrens 
aangegeven. Wij citeren uit de brief 
(waarin de goedkeuring tot de op-
richting van de parochie Donk) van 

Mgr. Wihelmus van de Ven van ’s 
Hertogenbosch:

“De nieuwe parochie Donk zal van 
de parochie Beek gescheiden zijn van 
de zijde van Lieshout door het rivier-
tje, dat loopt van af den grintweg tot 
aan de brug in de Beeksche straat - 
van dit brugje door een rechte lijn tot 
aan de Donkdijk waar de Heesche 
pad begint;-vervolgens door het 
laatste gedeelte van den Donkdijk, 
namelijk dat, hetwelk regt op het 
kanaal uitloopt;-over het kanaal 
scheidt de Hannoversche dreef tot 
aan de Ganzensteeg die naar het zo-
genaamde Vlaanderen voert, zodat 
de oostzijde dier dreef aan Beek, en 
de westzijde aan Donk behoort;-van 
de Ganzensteeg scheidt verder eene 
regte lijn tot de Donksche Aabrug;- 
van de Donksche Aabrug af, scheidt 
de Donksche grintweg naar den pro-
vincialen weg op Gemert zóó, dat de 
oostzijde van dien weg aan Beek, - 
en de westzijde aan Donk toekomt;-
van hier tot aan de grens van Gemert 
scheidt de provinciale weg. 

Als wij deze omschrijving ‘vertalen’ 
dan loopt deze grens als volgt (zie 
ook kaartje): 
Vanaf de grens met de voormalige ge-
meente Lieshout (vanuit hier gezien is 
links van de lijn steeds Donk en rechts 
behoort tot Beek) langs de oorspron-
kelijke bedding van de Goorloop tot 
aan het brugje(de Voortbrug) waar 
de Pater Becanusstraat eindigt en de 
Heereindsestraat begint, vandaar in 
rechte lijn (dwars door IJsweg, via 
het Ontmoetingscentrum) naar de 
hoek waar de Heesweg uitkomt op 
de Koppelstraat. Vandaar in schuine 
lijn (zie de schuingeplaatste huizen 
in de Pieter Breughellaan ) naar het 
kanaal, vervolgens over het kanaal 
langs de Hanoversdreef  tot zowat 
100 meter voor de Starrebosweg een 
haakse hoek makend naar de het 
overblijfsel van de Ganzesteeg (uit-
komend op no 10 fam. Van Dijk in de 
Leekerstraat), vandaar de Leekerweg 
volgend (links is nog steeds Donk) 
tot aan de Aa brug (Leekerbrug), ver-
volgens de Peeleindseweg volgen tot 
de Gemertseweg en vandaar tot aan 

de grens met Gemert. Opmerkelijk 
is verder het toponiem ‘Vlaanderen’ 
of in dialect ‘Vlaondere’ een gebied 

ergens tussen de Ganzesteeg en  de 
Starrebosweg, wat bijna geheel in ver-
getelheid is geraakt. 

Wat is nu Beek en wat is nu Donk? 
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Mooi UIT in Laarbeek

Sinterklaasintocht Aarle-Rixtel Sinterklaas komt weer naar Lieshout
Lieshout - Een heel jaar heeft ieder-
een erop moeten wachten, maar nu 
is het bijna zover dat Sinterklaas met 
zijn pieten weer naar Lieshout komt. 
Zondag 16 november om 11.30 uur 
heeft de Sint beloofd dat hij op de 
Heuvel van Lieshout komt met veel 
pieten. 

Wie kan zich de intocht van vorig jaar 
niet herinneren met de prachtige pie-
tenschool op de heuvel? Hoofdpiet 
is daar nog steeds heel erg dankbaar 
voor, want een hoofdpiet met hoogte-
vrees, dat kan toch echt niet.

De Sint heeft al laten weten dat hij 
dit jaar muziekpiet mee brengt, mu-
ziekpiet is dol op alle soorten muziek. 

De laatste tijd is hij helemaal weg van 
harmonie. Nou dan kan muziekpiet 
zijn hartje ophalen. In Lieshout is een 
super harmonie en die komen de Sint 
ook verwelkomen. Het zou leuk zijn 
voor muziekpiet als de kinderen ook 
een instrument meenemen. Dat kan 
van speelgoed zijn of je knutselt zelf 
wat, het maak niet uit, als er maar ge-
luid uit komt.

Zaterdag 15 november zijn er ook al 
een heleboel pieten in Lieshout. Vanaf 
14.00 uur gaan ze rond met de klomp 
om geld op te halen voor de intocht 
van zondag. Schrijf het maar vlug op 
de kalender, zaterdag 15 november 
klompenactie, vanaf 14.00 uur en 
zondag 16 november om 11.30 uur 

de intocht op de heuvel van Lieshout. 
Vergeet jullie muziekinstrument niet 
mee te nemen!

Sinterklaas en zijn pieten brengen op 16 
november weer een bezoek aan Lieshout

Mark van de Veerdonk in Ons Tejater
Lieshout – Mark van de Veerdonk komt 
voor een try-out van zijn nieuwste 
voorstelling ‘TOF’ op 7 november naar 
Lieshout. De cabaretier heeft namelijk 
schoon genoeg van al dat gesomber, 
daarom heet (en is) zijn voorstelling 
‘TOF’. 

De een moet zijn huis verkopen om zijn 
hypotheek te kunnen betalen, een an-
der kan slechts nog met moeite zijn ve-
ters strikken omdat het harde stukje aan 
het uiteinde weg is – allemaal heel erg 
– maar waarom moet iedereen zo door-
zaniken over al dat klein leed? Spreek je 
iemand dan gaat het binnen de kortste 
keren over zijn vastgelopen afritsrelatie, 
die onleesbare IKEA montage-instructie 
of andere mislukte mensdaden tegen 
de misselijkheid. Volgens de Brabantse 
cabaretier is er onderhand genoeg ge-
zeurd. 

In ‘TOF’ belooft Van de Veerdonk enkel 
positieve verhalen en gedachten voor 
het voetlicht te brengen. Deze kersverse 
show wordt dus, als het goed is, een 
ware verademing. TOF is cabaretvoor-
stelling nummer 14 van de Brabander. 
Een dubbele zevenklapper en dat klopt. 
Want het wordt weer tweemaal 50 mi-
nuten verbaal vuurwerk vol onverwach-
te grappen, belachelijke anekdotes en 
onmogelijke verdraaiingen. Uiteraard 
heeft Mark zijn improvisaties over de 
lokale actualiteit weer Veerdonkiaans 
goed voorbereid. Centraal staat ook nu 
een ingenieus decorstuk, waar hij in, 
op en deze keer ook onder speelt. Nee, 
geen telefooncel, toilet of halve oldti-
mer maar iets heel anders. Wat? Nou, 
het is in ieder geval TOF. 

Kom het zien op vrijdag 7 novem-
ber, theaterzaal van het Dorpshuis, 

Grotenhof 2, Lieshout. Aanvang 20.30 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Dorpshuis. Reserveren kan via www.
vierbinden.nl/onstejater of tel. 0499-
422878 (maandag t/m donderdag na 
13.00 uur en vrijdagavond na 18.00 
uur). 

Aarle-Rixtel - Bijna is het weer zover, 
het grote aftellen is begonnen. De 
datumpiet heeft 16 november, 12.45 
uur, als datum en tijd gekozen voor 
de intocht van Sinterklaas in Aarle-
Rixtel. Het zou erg fijn zijn als alle 
kinderen uit Aarle-Rixtel hem komen 
begroeten. De Sint gaat door proble-
men met de brug dit jaar aan de kant 
van de jachthaven aanmeren.

Natuurlijk hoopt Sinterklaas ook 
weer alle ouders, verzorgers, opa’s 
en oma’s, toeristen en verdere ar-
tiesten en belangstellenden te mo-
gen begroeten. Na de aankomst van 
Sinterklaas vertrekt hij onder begelei-
ding van zijn pieten, de harmonie en 
beide gildes, via de route; Havenweg, 
Klokkengietersstraat, Dorpsstraat, 
Kannelustweg, Lage Hoeve, de 
Maltezer, de Duivenakker, naar MFC 
de Dreef. Zoals elk jaar heeft het sin-
terklaascomité weer een heel gezellig 
middagprogramma voor jullie. Na een 
korte rustpauze voor de Sint, die al erg 
oud is natuurlijk, start het middagpro-
gramma om 14.00 uur.

Vrijwilligers gezocht 
Dit jaar zit de organisatie door omstan-
digheden zeer krap in de tijd en hoopt 
op een tiental vrijwilligers om de sport-
hal mee om te bouwen tot een mooie 
zaal. Zowel op zaterdag (15 nov.) als 
zondag (16 nov.) betreft dit maximaal 
2,5 uur. Vele handen maken licht werk. 
Heeft u een paar uurtjes tijd om te ko-
men helpen, dan horen zij het graag. 
Aanmelden kan via Info@sinterklaas-
aarlerixtel.nl of een belletje naar Paul 
Geene, tel. 06-55158811, Johan van 
Bakel, tel. 06-19350196 of Hans van 
de Nieuwenhof, tel. 06-10885867.

Collecte
Er is veel te doen rondom zwarte piet. 
Maar daar doet het sinterklaascomité 
niet aan mee. Zij streven er naar om 
samen met behulp van u een mooi 
kinderfeest neer te zetten. Daarom  
trotseren de vrijwilligers met de col-
lectebussen van 9 tot 16 november 
het koude gure weer, hopende op een 
warme ontvangst, zodat het weer mo-
gelijk is Sinterklaas en zijn pieten een 
warm onthaal te geven in Aarle-Rixtel.

De intocht van sinterklaas in 2013 Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Mooi UIT in Laarbeek

DEJA VU
Café Aarle-Rixtel

www.cafedejavu.nl
Dorpsstraat 15a, Aarle-Rixtel     06 - 4230 8617

ZONDAG 2 NOVEMBER 
eerste editie van de maandelijkse* Open Laarbeekse 
DEJA JAM sessie  *iedere eerste zondag van de maand

ZATERDAG 29 NOVEMBER
LIVE: Classic Rock coverband ‘Far From Over’ 
Gratis entree!

WOENSDAGAVOND SPEL/KAARTAVOND
Voor deze avond zijn we nog op zoek naar RIKKERS! 
Tevens zijn er verschillende gezelschapsspellen aanwe-
zig en kan er te allen tijde gedart en gepoold worden!

Jubileumconcert Muzikale

Aarle-Rixtel - Muziekvereniging 
Muzikale  geeft op zaterdag 8 no-
vember een jubileumconcert in 
De Dreef samen met de ‘Southern 
Comfort Barber Gals’ uit Eindhoven. 
Muziekvereniging  Muzikale uit Aarle-
Rixtel bestaat 10 jaar en wil aan dit 
feit aandacht schenken met dit con-
cert, dat start om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Vanwege het grandioze succes van de 
eerste kennismaking van Muzikale met 
barbershopsinging, in 2007 in zaal ‘t 
Heuveltje, is weer contact gelegd met 
de Eindhovense Southern Comfort 
Barber Gals.

Barbershopsinging is een specifieke 
manier van zingen. De basis van de 
presentatie ligt in het zingen met een 
natuurlijke uitstraling; vrolijkheid, ver-
liefdheid of weemoed worden over-
gebracht met de klank en de tekst 
maar ook met mimiek en lichaams-
taal. De lead zingt doorgaans de me-
lodie en moet het luidst klinken, de 
bass zingt de basis en moet ook flink 

vertegenwoordigd zijn om de totale 
sound een warme donkere ondertoon 
te geven. De baritone past zich aan en 
kan zowel boven als onder de lead zin-
gen; deze stem speelt een belangrijke 
rol in de balans en de klankkleur van de 
verschillende noten van een song door 
afwisselend naar de lead of de bass 
te kleuren. De tenor tenslotte zingt 
de hoogste partij en is klein maar fijn; 
duidelijk waarneembaar maar zelden 
op de voorgrond. Het is een prachtige 
vorm van koorzang, zowel om te zien 
als om te horen.

Muzikale  spelt, onder leiding van 
Gert van Kraay, vóór de pauze po-
pulair klassieke werken. Ná de pauze 
voegen Carlien van Kampen, Jelle 
Kaarsgaren  en Marcel Brak zich bij het 
orkest. Zij brengen, begeleid door de 
orkestleden, Amsterdamse en andere 
meezingers ten gehore. Het is een erg 
gevarieerd concert van instrumentale 
en vocale muziek, met en zonder be-
geleiding. Meer informatie is te vinden 
op de website www.muzikale.nl en op 
Facebook op de pagina van Muzikale.

Ekkermuzikanten houden 24e Ekkerfestival
Beek en Donk - Muziekkapel ‘De 
Ekkermuzikanten’ uit Beek en 
Donk houden voor de 24e keer het 
Ekkerfestival. Dit festival wordt ge-
houden in Zaal van de Burgt aan het 
Heuvelplein te Beek en Donk op zon-
dagmiddag 2 november en start om 
13.00 uur. Het wordt een mooie muzi-
kale middag voor muzikanten en lief-
hebbers van blaasmuziek. Een vijftal 
muziekkapellen zorgt samen met ‘De 
Ekkermuzikanten’ voor een middag 
met non-stop blaasmuziek.

Het festival wordt geopend door De 
Oude Hap uit Aarle-Rixtel. De 15 le-
den tellende muziekvereniging is opge-
richt in 1973 en staat onder leiding van 
Piet Diender. Het repertoire bestaat uit 
prettig in het gehoor liggende muziek 
zoals polka’s, walsen, marsen en ande-
re populaire muziek van verschillende 
genres. Alleszins de moeite waard om 
eens bij een optreden te zijn. 

Om 13.50 uur is het de beurt aan 
Röllik Goewd. Dit buurtorkest uit Beek 
en Donk speelt een repertoire dat be-
staat uit verschillende soorten blaas-
muziek. Hun motto is: muziek maken 
voor eigen en andermans plezier. Zelf 
vinden ze het vooral belangrijk om ge-
zellig met elkaar een mooi stukje mu-
ziek te maken. De afgelopen maanden 
waren ze onder meer te horen bij de 
Kennedymars in Someren, het tuine-
venement Bloem en Tuin in Nuenen 
en natuurlijk het muziektuinpodium in 
Beek en Donk. 

Hierna komt de organiserende kapel 
‘De Ekkermuzikanten’ op het podium. 
Het optreden
begint om 14.40 uur. Met een geva-
rieerd programma proberen zij het 

publiek 45 minuten lang te vermaken. 
Een mooie gelegenheid om ook weer 
eens wat nieuwe nummers te laten 
horen. Blaaskapel De Ekkermuzikanten 
staat al meer dan 25 jaar onder leiding 
van Piet Diender.

Om 15.30 uur treed muziekband 
Just4Fun op. Dit populaire blaasorkest 
uit Eindhoven, met een uitgebreide 
bezetting van circa 25 blazers en 6 
slagwerkers, gaan voor veel ‘power’ 
zorgen. De big-band-stijl met vooral 
bekende muziek uit de 60-70-80 jaren, 
maakt Just4Fun heel herkenbaar. De 
naam Just4Fun geeft aan waar ze voor 
staan: muzikaal plezier voor henzelf en 
voor het publiek staat voorop.
 
Die Furstenwalder Musikanten uit 
Liempde treden vooral op tijdens di-
verse muziek- en kapellenfestivals 
in binnen- en buitenland. Op het 
Ekkerfestival mogen ze dus zeker 
niet ontbreken. Als familiekapel zijn 
ze in 1978 opgericht ter gelegenheid 
van de 70ste verjaardag van Oma 
Vorstenbosch. Na ruim 30 jaar zijn 
ze nog steeds bij elkaar, wel aange-
vuld met andere muzikanten om de 
Egerländer, Tsjechische en Böhmische 
muziek zo goed mogelijk te gehore te 
kunnen brengen. 

Om 17.10 uur, als laatste blaaskapel 
van deze middag: de Parkblaozers uit 
Nuenen. Opgericht in 1982, door een 
aantal goedwillende amateurs, die 
graag tijdens carnaval muziek wilden 
maken. In de loop der jaren is flink ge-
oefend en is de kapel een begrip in de 
Nuenense muziekwereld geworden.  
Er heeft een flinke verbreding van het 
repertoire plaatsgevonden: van Zuid-
Amerikaans tot dixieland, van Spaans 
tot Oostenrijks en ook Nederlandse 
nummers ontbreken niet. Door de ja-
ren heen is het carnavalsgebeuren op 
de achtergrond geraakt en richten de 
optredens zich meer op binnen- en 
buitenconcerten, braderieën, recepties 
en andere feestelijke gelegenheden. 
Vorig jaar waren ze met veel succes 
ook al te gast op het 23e Ekkerfestival. 
Een prima afsluiting dus voor deze mu-
zikale middag.

Het 24e Ekkerfestival duurt tot on-
geveer 18.30 uur. De toegang is ge-
heel gratis. Voor de kleine kinderen 
is er een speciale kinderhoek inge-
richt waar zij zich onder begelei-
ding kunnen vermaken. Meer infor-
matie over de Ekkermuzikanten en 
het Ekkerfestival kunt u vinden op 
www.ekkermuzikanten.nl.   

Ekkermuzikanten
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SALE Binnenlak Acryl

(Zolang de voorraad strekt)

Normaal € 68,95 

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

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Harmonie De Goede Hoop focust op de jeugd
Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede Hoop 
heeft zaterdag de aftrap verzorgd van 
het tweede schooljaar ‘Muziek=COOL’. 
Met dit scholenproject krijgen alle kin-
deren uit de bovenbouw van de drie 
Aarle-Rixtelse basisscholen de kans om 
een muziekinstrument te leren bespelen 
en te ervaren hoe het is om in een or-
kest muziek te maken. 

De 101 kinderen uit de groepen 7 en 8 
zijn inmiddels al een jaar bezig met de 
orkestlessen van Muziek=COOL onder 
leiding van Dirk Verhoeven. Zij hebben 
zelfs al verschillende optredens achter 
de rug. De kinderen uit groep 6 heb-
ben vorig schooljaar al van alles over 
muziek geleerd in de AMV-lessen en 
kunnen nu eindelijk ook beginnen met 
het echte werk. Op zaterdag 25 oktober 
konden zij in basisschool De Driehoek 
een instrument komen ophalen dat zij 
in bruikleen krijgen. Het gaat om negen 
verschillende instrumenten die allemaal 
gebruikt worden in een harmonieorkest. 
Kinderen konden een Top 3 invullen van 
hun favoriete instrumenten en de orga-
nisatie van het project heeft geprobeerd 
om daar, bij de toewijzing van de instru-
menten, zo veel mogelijk rekening mee 
te houden.

De leerlingen die deze zaterdag komen 
voor een trompet of een hoorn worden 

in  De Driehoek doorverwezen naar de 
speelzaal. Hier staan 12 trompetten en 
6 hoorns klaar, allemaal met een lesse-
naar en een lesboek erbij. ‘Meester Dirk’ 
helpt de trompettisten-in-spe en de aan-
staande hoornblazers kunnen terecht bij 
Willem Sterken. Willem is een van de 
13 ‘muzileerkrachten’ die een of meer 
groepjes kinderen buiten schooltijd we-
kelijks  een instrument-les gaat geven. 
In deze lessen gaan zij leren hoe ze het 
instrument kunnen bespelen, terwijl het 

in de orkestlessen op school vooral gaat 
om het sámen muziek maken.
In de andere lokalen van de school wor-
den de kinderen ontvangen die voor een 
van de andere instrumenten komen. 
En als ouders en kinderen een contract 
hebben ondertekend waarin ze beloven 
goed voor het bruikleeninstrument te 
zorgen, mogen de koffers op de rug en 
dan mee naar huis.  Maar liefst 67 in-
strumenten krijgen deze dag een nieuwe 
gebruiker en komende week wordt de 
eerste stap gezet op weg naar een veel-
belovend eindconcert in juni 2015!

DoReMi-cursus voor groep 3 en 4
Op 3 november start De Goede Hoop 
met een vrolijke muziekcursus voor kin-
deren uit groep 3 of 4. De lessen zijn 
elke maandagmiddag van 15.45 tot 
16.30 uur in De Dreef en worden gege-
ven door Cindy van Rijn.  Wilt u meer in-
formatie of uw kind opgeven voor deze 
cursus, neem dan contact op met Heleen 
van Asten, tel. 0492-383147 of mail 
heleenvanasten@onsbrabantnet.nl.

Kinderen uit groep 6 zijn vol aandacht voor de uitleg over 
die prachtige hoorn die zo meteen mee naar huis mag

All Style Tattoo & Piercing

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

Huur een kraam voor 
vlooienmarkt ‘t Anker 
Beek en Donk - Harmonie O&U biedt 
particulieren de mogelijkheid om 
een kraam te huren tijdens de vlooi-
enmarkt op zondag 7 december. De 
markt duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Heeft u overtollige spullen (kleding, 
schoenen, speelgoed, kerstspullen, 
etc.) en vind u het jammer om ze zo-
maar weg te doen? Huur dan een 
kraam voor de vlooienmarkt van O&U 

in muziekcentrum ‘t Anker. Het is een 
ideale  manier om van je technische ap-
paratuur en snuisterijen af te komen.
 
Wie belangstelling heeft voor het hu-
ren van een marktkraam, kan zich 
melden bij Jordi van de Steen, tel. 
06–81135591 of kijk op www.vander-
steenevenementen.nl. Meer informa-
tie is ook te vinden op de website van 
O&U, www.oenu.nl.

Laarbeek – De uitslag van de Nationale 
Zonnebloemloterij 2014 is bekend. 
Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze 
uniek zijn en worden toegekend aan 
winnende lotnummers, waarvan alle 
7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 
34 worden toegekend aan de loten 
waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct 
zijn. Dat betekent dat deze prijzen 
voor meerdere loten kunnen gelden.

1e prijs  0784056   € 15.000,00
2e prijs  0033616   € 10.000,00
3e prijs  0290659   € 10.000,00
4e prijs  1222356   € 5.000,00
5e prijs  0390720   € 5.000,00
6e prijs  0508713   € 5.000,00
7e prijs  1200700   € 2.500,00
8e prijs  0114646   € 2.500,00
9e prijs  0123576   € 2.500,00
10e prijs  0284273   € 2.500,00
11e prijs  0775781  € 1.000,00
12e prijs  0737946   € 1.000,00
13e prijs  0049592   € 1.000,00
14e prijs  0242846   € 1.000,00
15e prijs  0729283   € 1.000,00
16e prijs  0039243   € 450,00
17e prijs  1006225   € 450,00
18e prijs  0684198   € 450,00
19e prijs  0378554  € 450,00
20e prijs  0987977   € 450,00
21e prijs  0980880   € 450,00

22e prijs  0770177   € 450,00
23e prijs  0740226   € 450,00
24e prijs  0918389   € 450,00
25e prijs  0584378   € 450,00

De volgende prijzen op loten met on-
derstaande eindcijfers
26e prijs  87832   € 100,00
27e prijs  53063   € 100,00
28e prijs  25595   € 100,00
29e prijs  1498   € 50,00
30e prijs  8305   € 50,00
31e prijs  8469   € 50,00
32e prijs  937   € 15,00
33e prijs  690  € 15,00
34e prijs  987   € 15,00

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2014 

Vogelenzang 30, Lieshout
06 22744596

Eefje’s Nagelstudio

www.eefjesnagelstudio.nl
Eefje Ruwers-Timmers
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Ook voor aanleg en onderhoud

TE HUUR: AANHANGWAGEN
6 X 2 METER!

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

Lieshout - Verschillende onderne-
mers in Laarbeek zijn een nieuw 
initiatief begonnen voor de zwan-
gere vrouwen uit Laarbeek. Zij 
houden op 22 november een zwan-
gerenverwendag. Hierna wordt het 
een halfjaarlijks terugkerend eve-
nement. 

Zo hebben alle zwangeren uit 
Laarbeek en omgeving de kans 
om mee te kunnen doen aan deze 
zwangerenverwendag en kennis te 
maken met verschillende partijen 
die iets voor hen kunnen beteke-
nen in en om hun zwangerschap. 

De volgende zwangerenverwendag 
is ergens in mei 2015. Drie dagen 

na de lancering op Facebook waren 
er al 20 aanmeldingen binnen voor 
de eerste editie. Tijdens deze zwan-
gerenverwendag kunnen zwangere 
vrouwen zich een ochtend heerlijk 
laten verwennen. De ochtend loopt 
van 10.00 tot 13.00 uur. Bij bin-
nenkomt is er ontvangst met bub-
bels en wat lekkers. Gedurende de 
ochtend worden er onder andere 
verschillende massages en schoon-
heidsbehandelingen gegeven en is 
er volop informatie te vinden over 
sporten tijdens de zwangerschap, 
bekkenfysiotherapie en kinderop-
vang. Bovendien kun je er bijvoor-
beeld ook verzorgingsproducten 
voor de allerkleinsten, leuke baby-
kleertjes, unieke spulletjes voor de 

babykamer en andere leuke hebbe-
dingetjes vinden.

Na alle verwennerij volgt er aan het 
einde van de ochtend nog een lote-
rij. Er zijn verschillende mooie prij-
zen te winnen zoals een fotoshoot, 
belly art schildering, een massage 
of gezichtsbehandeling. Daarnaast 
krijgt iedere zwangere ook een 
goed gevulde goodiebag mee naar 
huis. Iedere zwangere mag een 
vriendin meenemen en deelname is 
gratis. Er zijn nog plaatsen beschik-
baar, maar vol = vol. Wees er dus 
snel bij en meld je aan via zwan-
gerenverwendag@gmail.com en 
volg de zwangerenverwendag op 
Facebook. 

Zwangerenverwendag in Laarbeek
Parklaan 6  |  Beek en Donk

www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Beweegredenen
Druk, druk, druk, dat is wat je vaak 
te horen krijgt als je iemand vraagt: 
“Hoe gaat het?”

We leven dan ook in een hectische 
maatschappij waar veel op uur en 
tijd geregeld wordt. De kinderen 
op tijd vlug via de “Kiss and Go 
strook” naar school - door naar je 
werk waar je in te weinig dagen 
té veel uur wilt stoppen -  vervol-
gens naar de winkel boodschap-
pen doen -  Kids weer ophalen van 
school en naar de sportclub bren-
gen -  een verantwoorde maaltijd 
op tafel zetten – de gebruikelijke 
huishoudelijke taken – Kids naar 
bed – de gezellige partner zijn en 
dan….. ook nog naar de fitness!!!

Tja je wordt er al moe van als je 
dat leest. 
  
Bij mij is het eerst wat nu in me op 
komt het woord BALANS. Probeer 
alle facetten van je drukke bestaan 
goed met elkaar in balans te bren-

gen. 

Je moet af en toe de 
batterij weer opladen 
en energie krijgen. 

Dat kan op veel ma-
nieren. Je kent de 

uitspraak vast. 
Lichamelijke in-

spanning is gees-
telijke ontspanning. 

Dat werkt echt zo. 
Ga maar eens lek-
ker intensief de 
tuin doen. Niet al 
te veel nadenken, 
maar gewoon hard 

werken. Naderhand voel je je vaak 
moe, maar wel energiek. 

Maar als je dat elke dag gaat doen, 
op hetzelfde intensieve niveau, 
dan bouw je die energie niet meer 
op en beetje bij beetje voel je je 
zelfs steeds minder fit.

Datzelfde geldt voor intensief 
sporten. Je kunt niet elke dag voor 
de volle 100% er tegenaan klap-
pen. Je hebt herstel nodig.
Je kunt het ook
 eens over een andere boeg gooien. 
Probeer eens in balans te komen 
(of te blijven) door ONTHAASTEN. 
Kies regelmatig bewust eens voor 
ontspanning. Dat kan bijvoorbeeld 
door een goede ontspannings-
massage, een schilder workshop, 
een herfstwandeling of door een 
Body & Mind training -  een trai-
ning waarbij de nadruk ligt op een 
goede ademhaling, rust, loslaten 
en teruggaan naar de basis. Denk 
bijvoorbeeld aan Yoga, Pilates, 
BodyBalance (de naam zegt het al, 
je lichaam in balans).

Om dingen goed te leren heb je 
tijd en oefening nodig. Dus sta je 
open voor ONTHAASTEN, leg je-
zelf geen plafond boven het hoofd, 
stap onbevangen in een training 
en laat het gewoon gebeuren. 

De maand november staat bij 
Lifestyle center Laarbeek in het 
teken van onthaasten. Wil je dat 
we je daarbij helpen? Neem gerust 
contact op met een van onze me-
dewerkers.
   

gen. 

Je moet af en toe de 
batterij weer opladen 
en energie krijgen. 

Dat kan op veel ma-
nieren. Je kent de 
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Lichamelijke in-

spanning is gees-
telijke ontspanning. 

Dat werkt echt zo. 
Ga maar eens lek-
ker intensief de 
tuin doen. Niet al 
te veel nadenken, 
maar gewoon hard 

COLUMN

Actuele  vacatures
• Carnavalsvereniging De Gele Kielen 

is op zoek naar een secretaris of 
secretaresse, voor onder andere het 
notuleren van de vergaderingen, het 
verzorgen van post en het maken van 
uitnodigingen voor het jeugdprinsen-
bal, de receptie, etc..

• ORO de Nieuwe Werf is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het begeleiden 
van de prikactiviteiten op dinsdag-
middag van 13.30 tot 15.00 uur in 
Beek en Donk. 

• ORO De Bleek is voor een cliënt op 
zoek naar een computervrijwilliger. 
Het gaat om iemand die program-
ma’s uit kan leggen, zoals Outlook.

• Zorgboogcentrum De Regt is op zoek 
naar een vrijwilliger voor de wandel-
club. Dit is op dinsdagochtend van 
09.45 tot 11.45 uur. 

Redacteur: Martin Prick 

Deze week:  Petra Suurs
Vrijwilligerswerk:  Bestuurslid  
  Jeugddriedaagse

In deze Mooi Vrijwillig Laarbeek 
is het de beurt aan Petra Suurs. Ze 
heeft 10 jaar meegeholpen met de 
Jeugddriedaagse. Dit is de Aarle-
Rixtelse variant van de kindervakan-
tieweek, aan het einde van de grote 
vakantie. Als lid van het bestuur 
was ze het aanspreekpunt voor de 
vrijwilligers, die de leiding hadden 
over de driedaagse. Daarnaast was 
ze lid van de werkgroep, die allerlei 
voorkomende werkzaamheden ver-
richt. Petra stapt nu op als lid van 
het bestuur.
 
Toch op vakantie
Zoals ook in de andere dorpen is in 
Aarle-Rixtel het initiatief genomen 
om ook de kinderen die niet op 
vakantie konden vanwege � nanciële 
problemen, toch een leuke week 
te bezorgen. In de jaren ’80 was 
dit hard nodig. Tegenwoordig is dit 
niet meer het speerpunt. Het is niet 
bekend of er mensen meedoen die 
vanwege euro’s niet op vakantie 
kunnen. Soms doet het zich voor dat 
iemand het inschrijfgeld niet kan be-
talen, maar daar is altijd een oploss-
ing voor te vinden. 

Bosspel
Een vossenjacht, een bosdag en een 
kwizut-dag, met deze ingrediënten 
is zo’n week een heerlijk uitraasmo-
ment voor kinderen. Voor de oudere 
kinderen is er ook vaak een avondac-
tiviteit. Het slapen in een grote tent 
is vaak erg spannend, zeker na zo’n 
bosspel! Als Petra terugdenkt aan het 
afgelopen jaar komt het beeld van 
het ‘monster’, dat de bossen onveilig 
maakte, weer boven. De grap was zo 
goed geslaagd dat zelfs enkele ouders 
het bos niet meer in durfden. Zeker 
moet ook de belangeloze medewerk-
ing van taxibedrijf Van Heijst genoemd 
worden, die gratis vervoer naar het bos 
verzorgde.

Bestuursfunctie
Binnenkort is het zo, dat de goed in-
gewerkte groep van nu afscheid gaat 
nemen. De kinderen van deze bestu-
ursleden zijn van de basisschool af en 
het wordt tijd voor nieuw ‘bloed’. Zo-
als op zoveel plaatsen is het moeilijk 
om nieuwe mensen enthousiast te krij-
gen voor een functie binnen het bestu-
ur. Wie eens een jaar wil meedraaien 
is van harte welkom. Eén keer in de 
maand is er vergadering. Meer inlicht-
ingen bij Petra Suurs, telefoonnummer 
06-30734584. 

Enne ... de organisatie zit vooral te 
springen om mannen! Waarom je het 
zou willen gaan doen? Petra weet het 
antwoord wel: “Je doet het gewoon 
voor die glimlach van de kinderen!”

Mooi Vrijwillig Laarbeek

www.vierbinden.nl

De Bijzondere Vrijwilliger

Gevonden op de Lange 
Zwaard te Beek en Donk. 
Als versiering in de tuin, zit-
tend op een stoel met een 
kopje koffie. Ma verzamelt 
en pa doet de rest. 
 
Johan Maas 

Bordjes

Mooi Gespot
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CARNAVAL 2015
Voorverkoop Wedden Dat Je Lacht 

Lieshout - Na het overweldigend suc-
ces van vorig jaar voor de klets- en ar-
tiestenavond,  ‘Wedden Dat Je Lacht’, 
wordt dit een voorverkoop gehouden 
om mensen niet te moeten teleurstel-
len. De avond van 2014 was sneller 

uitverkocht dan verwacht en hierdoor 
zijn mensen, die normaal hun kaartje 
nog een van de laatste dagen kochten, 
te laat. Hierdoor konden ze niet meer 
genieten van deze geweldige avond.

Om dit te voorkomen komt er een voor-
verkoopavond op maandag 17 novem-
ber in het Dorpshuis van Lieshout. Enkele 
leden van de commissie zijn aanwezig in 
de foyer om de kaartverkoop goed te la-
ten verlopen. Omdat er nu een andere 
indeling van de zaal komt is het aantal 
plaatsen anders dan vorig jaar, wees er 
dus op tijd bij, want vol=vol. Er moet 
natuurlijk ook gedacht worden aan de 
veiligheid van de bezoekers.

Wedden Dat Je Lacht is op zaterdag 24 
januari 2015 in het Dorpshuis en be-
gint om 20.00 uur, de zaal is open om 
19.00 uur. Het programma heeft tal 
van artiesten, zoals Jeroen’s Clan, Andy 
Marcelissen, de P’s, Christel van den 
Dungen, René van Boxtel, De Bruurs en 

Freddy van den Elzen. Natuurlijk treden 
ook de eigen dansmariekes op. Leden 
van de club van 50 kunnen max. 4 kaar-
ten kopen tegen gereduceerde prijzen.

Nieuwe Hint
Sinds een flink aantal jaren mag de kapel 
van de Raopers ‘gene naom’ meer heb-
ben. Dat betekent natuurlijk niet dat het 
carnaval geluidloos voorbij gaat. Ook 
dit jaar zullen de belangrijkste activitei-
ten van al dan niet zuivere noten wor-
den voorzien. De Raopers zijn bijzonder 
trots op deze los vaste kapel van enigs-
zins variabele samenstelling. Ook op 15 
november zal dit kapel het Prinsenbal 
opluisteren. Ze hopen dat eventuele 
nieuwe muzikanten aansluiting zoeken. 
Ook binnen de raad wordt geprobeerd 
van jaar tot jaar het gezelschap wat 
uit te breiden. Dit jaar heeft de raad in 
Raopersgat een aantal nieuwe leden 
weten te binden, die op het prinsenbal 
voor ongeveer de eerste keer in de lo-
kale openbaarheid komen voor de ont-
hulling van de nieuwe prins. Iedereen 
weet inmiddels dat deze prins van boe-
renafkomst is, dus het repertoire zal daar 
iets mee te maken hebben. Ook weten 
iedereen dat de nieuwe prins sportief 
zou kunnen zijn, want hij gaat niet op 
wintersport, en dat is heel sportief. De 
vierde hint geeft echter pas echt rich-
ting aan de gedachtespinsels: ‘hij is di 
jaor gin adjudant’. Met deze hint denkt 
de Prinsencommissie echt duidelijkheid 
gegeven te hebben. Iedereen is op 15 
november van harte welkom en wordt 
aangemoedigd ook mee te doen met 
het ‘prinsenraooien’, succes verzekerd!                                                                                                        

Laatste aanwijzingen 
Ganzendoncks Boerenpaar

Spouwmuurisolatie
Nu isoleren is deze winter nog 

GRATIS 
spouwinspectie 

Met een isolerende laag minerale wol tussen uw binnen- en buiten-
muur krijgt u een warmer huis en minder hoge stookkosten.

Altijd de 
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info@manderstotaal.eu  •  0492 - 505 101

Beek en Donk - Deze week zijn er 
de allerlaatste aanwijzingen voor 
het boerenpaar van de Teugelders 
van Ganzendonck. Inmiddels gon-
zen diverse namen door Beek en 
Donk en omstreken. Niemand blijkt 
echter zeker te weten wie het zijn. 
Misschien kunnen de laatste foto’s 
nog wat duidelijkheid verschaffen 
en de mening van degenen die zo 
zeker zijn van hun zaak, nog beïn-
vloeden.

Zaterdag 1 november is het zover. 
Dan wordt in zaal van de Burgt 
het kersverse boerenpaar bekend-
gemaakt. Boer en boerin zeggen 
bijna niet meer te kunnen wach-
ten om hun pril geluk openbaar te 
maken. Denk je te weten wie het 
45e boerenpaar is, reageer dan via 
www.teugelders.nl. 

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

Freddy van den Elzen
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Lieshout – Eindelijk, een droom 
van Prins Maurice d’n Urste uit 
Raopersgat, ging op zaterdag 18 ok-
tober in vervulling. Eigenlijk ging het 
om zijn tweede droom. Immers in het 
afgelopen carnavalsseizoen was zijn 
eerste droom al uitgekomen. Hij had 
toen de eer om als prins voorop te 
mogen gaan, samen met carnavalvie-
rend Lieshout. 

Op de dienstenveiling, die begin 
van dit jaar gehouden werd voor de 
‘Stichting Kinderen van Sint Anna’, 
kocht Maurice Vereijken ‘een dag hak-
selen’. Frans van den Hurk was op de 
hoogte van deze grote wens van Prins 
Maurice en had speciaal voor hem 
deze kavel georganiseerd. Dat bleef 
niet onopgemerkt bij Prins Maurice 
d’n Urste. 

Maurice vertelt: “Ik wilde al zó lang 
een dag mee gaan maïs hakselen. Als 
kind al, was ik niet te stuiten als ik een 
hakselaar hoorde. Bij een loonbedrijf 
had ik wel eens gevraagd of ik een 
dagje mee mocht. Jammer genoeg 
was dat nooit gelukt. Deze kans greep 
ik dus met beide handen aan, want het 
voelde als een ‘win-win’ situatie. De 
opbrengst van de dienstenveiling ging 
namelijk volledig naar de kinderafde-
ling van het Sint Annaziekenhuis in 
Geldrop én ik werd vrolijk van een 
dagje hakselen. Vol enthousiasme 
deed ik bij Loonbedrijf Jos Bouw eerst 
een testritje met een grote tractor met 
carrier. Tot mijn grote opluchting werd 
ik ‘oké’ bevonden en kon ik gaan voor 
het ‘echte’ werk! Het werd een su-
perdag en zelfs mooier dan ik me kon 
voorstellen. Ik wil iedereen bedanken 
die dit mogelijk heeft gemaakt. Top!”

Prins Maurice ziet droom in 
vervulling gaan

CARNAVAL 2015
Geer, Goor en Patty onthullen Prins Mariahout 
Mariahout – Het Buurthuis in 
Mariahout wordt een studio voor 
‘Holland got talent’. De prinsencom-
missie van Mariahout is er klaar voor. 
Het aftellen begint. Volgende week 
wordt bekend wie de scepter gaat 
zwaaien tijdens het carnavalsseizoen 
2014/2015. 

Het Buurthuis verandert op 8 novem-
ber in een studio voor de opnames van 
‘Holland got talent’, de zaal is open 
vanaf 20.00 uur. In de jury zitten Geer, 
Goor en Patty die de optredens op 
hun eigen manier zullen jureren. Deze 
avond wordt bekend wie van de kan-
didaten door gaan naar de liveshow. 
De jury heeft beloofd om tijdens deze 
avond te zorgen dat Mariahout een 
nieuw Prinsenpaar krijgt. Ook zij heb-
ben de hints gelezen en weten dus wat 
Mariahout zoekt. Het gonst inmiddels 
van de namen wie het wordt. Of hij 
bij de kandidaten zit is nog de vraag, 
maar om nog meer duidelijkheid te 
verschaffen komt hier hint nummer 
drie: Het worden drie kneuters op een 
rij. Wie denkt te weten wie het wordt, 
kan het opschrijven en inleveren bij 
John Brugmans, Tuindersweg 41, 
5738BK, Mariahout. Onder de goede 
inzendingen wordt een levensmidde-
lenpakket verloot.

Prins Maurice ging ‘een dag hakselen’

Spanning in Ganzendonck is te snijden
Beek en Donk - De spanning onder 
de Ganzendonckse carnavalsvierders 
is om te snijden, zo hoog. Zeker bij 
diegenen die zaterdagavond 1 no-
vember hoofdrollen gaan spelen is de 
spanning de laatste weken behoor-
lijk opgelopen. Het gaat dan natuur-
lijk vooral om de nieuwe Prins Luuk 
XLIII, het Boerenpaar 2015 en de 
jeugd die zondag te weten komt wie 
er Jeugdprins, -prinses of Jeugdraad 
van 11 lid worden.

Zaterdag belooft een prachtige avond 
te gaan worden bij Café/Zaal van 
de Burgt. Naast de muzikale onder-
steuning van de Biks Bent, wordt die 

avond afscheid genomen van Prins 
Luuk XLII (Stephan van Schijndel) en 
zijn Prinses Thea van Rixtel. De aftre-
dende Prins kan hierna direct weer aan 
het werk, want de avond wordt naar 
grote feesthoogte getild door de Foute 
Vinylshow.

Zondagmorgen worden een aantal 
jeugdige carnavalsvierders waarschijn-
lijk heel vroeg wakker. Enkele uren 
later (13.30 uur) begint namelijk de 
bekendmaking van wie, welke functie 
krijgt in het jeugdcarnaval 2014-2015. 
Deze middag wordt gehouden bij 
Café/Zaal de Tapperij.

Jubileumfeest Teugelders met ludieke consumptieprijs

Café van de Burgt overgenomen

Hij is werelds!

Beek en Donk – De jarige Teugelders 
van Ganzendonck gaan tijdens het 
grote jubileumfeest op 22 november 
met de consumptieprijs terug in de 
tijd. Bier en fris kost die avond na-
melijk slechts het ludieke bedrag van 
€0,55. Uitgaan is daarmee voor één 
keer weer lekker goedkoop!

Het jubileum wordt gevierd in muziek-
centrum ‘t Anker, waar de 8-koppige 
Brabantse coverband ‘Link’ voor een 
spetterende muzikale invulling zorgt. 
In de pauzes zijn er optredens van de 
Beek en Donkse kapellen ‘Stoudt’, ‘de 
Biks Bent’ en ‘Nummerke 3’. Tevens 
wordt het ruim 220 pagina’s tellende 
jubileumboek gepresenteerd. Er zijn 
verder geen officiële plichtplegingen, 
want de Teugelders willen gewoon 
een prachtig en gezellig feest voor ie-
dereen die zich hiervoor heeft aange-
meld.

De aanmeldingen voor het grote ju-
bileumfeest van de Teugelders komen 

ondertussen in grote getale binnen 
bij de 55-jarige carnavalsstichting. De 
organisatie heeft hiervoor dan ook 
heel wat mensen uitgenodigd. Er is 
geprobeerd zoveel mogelijk adressen 
te achterhalen van voormalig vrijwilli-
gers, ex-prinsen en ex-boerenparen en 
vele anderen. Dat dit niet 100% ge-
lukt is beseft de organisatie heel goed. 
Daarom roepen zij nogmaals iedereen, 
die op één of andere manier ooit iets 
voor de Teugelders heeft betekend, 

op om zich alsnog aan te melden voor 
het (besloten) feest. Dit geldt ook voor 
bijvoorbeeld voormalige dansmarie-
kes, jeugdprinsen en –prinsessen (mi-
nimum leeftijd 18 jaar). Ook alle car-
navalsvierders die het feest graag mee 
willen maken kunnen zich aanmelden. 
Dit kan door een email te sturen naar 
info@teugelders.nl. Vergeet niet het 
aantal personen en adresgegevens 
mee te sturen.

Beek en Donk – Eén van de 11 aanwij-
zingen die zouden moeten leiden naar 
de man achter de jubileumprins van de 
Teugelders van Ganzendonck is: ‘Hij 
is werelds!’. Waar dat precies op slaat 
blijft voor velen nog even een vraagte-
ken. Dat blijkt overigens ook voor de 10 
overige aanwijzingen, want de naam 
van Prins Luuk XLIII is nog maar heel 
weinig gehoord in Ganzendonck.

Soms helpt het wanneer alle 11 aan-
wijzingen bij elkaar geplaatst worden. 
Daarom voor het laatst dit carnavals-
seizoen het  laatste redmiddel om als-
nog achter de juiste naam te kunnen 

komen: (1) Hij is werelds! (2) De per-
fecte maat(e)! (3) Zij leven langs elkaar 
heen. 4) Hij neemt het graag op voor 
een ander. 5) Het gras is altijd groener 
bij de buren! 6) 1 plus 1 wordt 3. 7) Hij 
heeft de perfecte kroost. 8) Haar dwars-
heid is hem een doorn in het oog. 9) Hij 
ziet het donker in. 10) Geboren leiders! 
De laatste die hieraan wordt toegevoegd 
is: 11) Kan zonder handschoen worden 
aangepakt.

Valt het kwartje nu plotseling wel? 
Zaterdagavond krijgt iedereen 100% 
zekerheid, dan wordt de nieuwe Prins 
onthult bij Café/Zaal van de Burgt.

Prins Maurice ziet droom in Prins Maurice ziet droom in 

komen: (1) Hij is werelds! (2) De per-

Coverband ‘Link’ zorgt voor een spetterende muzikale invulling

Beek en Donk - Het hing al een tijdje 
in de lucht; het jonge kasteleins-duo 
Dave en Chantal van de Burgt heb-
ben na jarenlange intensieve Horeca-
werkzaamheden besloten het een tijdje 
rustiger aan te gaan doen. Vanaf za-
terdag 15 november starten de nieuwe 
beheerders met de exploitatie van Café 
van de Burgt, die vooralsnog dezelfde 
naam blijft houden. 

Met de organisatie van een Zonder Dave 
Dance Event op zaterdag 15 november 
wordt een spectaculaire aftrap gegeven 
van een nieuw tijdperk. De kersverse be-
heerders mikken op een breed publiek. 
De nieuwe uitbater is een vriendencollec-
tief dat al jarenlang opzienbarende eve-
nementen organiseert in Beek en Donk 
en ver daarbuiten. Met deze overname 
gaat een lang gekoesterde wens in ver-
vulling. Na jaren zwerven over festivals 
en podia is de tijd aangebroken om een 
eigen podium te creëren. “Wij hoeven nu 

eindelijk niet meer ons publiek op te zoe-
ken, maar liefhebbers uit heel Nederland 
zullen nu naar het pittoreske Heuvelplein 
komen”. Met de overname van het Café 
is ook een wens van Chantal in vervulling 
gegaan. Eindelijk kan zij met Dave zelf 
haar eigen programma bepalen. 

Chantal verklaarde aan de verslaggever 
van deze krant: “Zelfs mijn laatste ver-
jaardag is aan mijn neus voorbij gegaan 
omdat we toen een vol café hadden met 
carnavalsvierders. Nu is het een keer 
mijn beurt om te gaan en staan waar ik 
wil. Bovendien kunnen Dave en ik onze 
hobby -het Line Dansen- nu weer eens 
oppakken.” 

Zonder Dave Dance Event derde groot 
event in de reeks
De vriendengroep die lokaal ook wel be-
kend staat als Beweging Op d’n Tocht 
hoopt met de start van een nieuwe epi-
sode in Café van de Burgt bij te dragen 

aan de groeiende behoefte aan groot-
schalige activiteiten in Beek en Donk. 
Ook de Gemeente Laarbeek is erg ge-
lukkig met deze ontwikkeling. Na WiSH-
Outdoor en Kwizut verwacht men met 
het Zonder Dave Dance Event een derde 
topevenement binnen de gemeente-
grenzen te kunnen verwelkomen. 

Het evenement start op zaterdagavond 
15 november om 20.00 uur en zal, af-
hankelijk van de sabbatical van Dave 
eigest en de looptijd van de overname, 
vooralsnog een avond duren. 

Dave van de Burgt
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W45 - Aanbiedingen gelden van maandag 3 t/m zaterdag 8 november 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Boeren appeltaart
per stuk 1000 gram

4.99

Rundergehakt
500 gram

2.99

Dash wasmiddel
alle soorten waspoeder of vloeibaar

fl acon 1170 ml.
of pak 1110 gram

4.36-5.49

Boonacker witte bollen 
of tarwebollen

zak 4 stuks
1.55

First Choice cola
alle soorten

Beenham
van onze versafdeling

100 gram
1.99

Grand’Italia pasta tradizionali, 
tortellini of pastasaus

pot 400 gram
zak 250/500 gram

Milner plakken kaas
alle soorten 30+ kaas 

of koe & geit
pak 7 plakken

Dr. Oetker bakmixen
wolken, verwen cheesecake of muf-

fi ns, cupcakes of cakepops
pak 210-455 gram

2.28-2.90

Kruimige aardappels
zak ca. 10 kilo

3.59
Palmolive douche of bad

alle soorten
fl acon 250/500 ml.

Wagner big pizza
alle soorten

per stuk 400/420 gram

Jupiler bier*
krat 24 fl esjes à 25 cl.

13.39

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

HOTEL
COLLECTIE 
BADTEXTIEL!

SPAAR NU VOOR
MAAR LIEFST 80% KORTING OP

1.99
kilo 3.98

1.99

2.99
kilo 2.72

0.99

Milner plakken kaas

1.79

1.99
kilo 0.20

9.99
liter 1.67

1.89

25%
KORTING

Dr. Oetker bakmixen

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

Bij aankoop van 3 artikelen 33% 
korting.  Bijv: 3x douche aroma 
therapy absolute relax (fl acon 250 

ml.) van 7.83 voor 5.22

Bijv: regular cola, pak 4 fl essen à 

1500 ml. van 4.88 voor 3.66

Bij aankoop van 3 artikelen 
33% korting. Bijv: 3x spaghetti 

van 3.33 voor 2.22

Bij aankoop van 2 artikelen 25% 
korting. Bijv: 2x big pizza Hawaï 

van 5.24 voor 3.93

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

Milner plakken kaas
of koe & geit

pak 7 plakken

2
HALVE

Bij aankoop van 2 artikelen 25% 
korting. Bijv: 2x plakken jonge 30+ 

kaas van 5.08 voor 3.81
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Mariahout - Het nieuwe atelier van 
Helmie Segboer aan de Pastoor van 
Eijndhovenstraat in Mariahout is 
bijna klaar. Het noorderlicht valt in 
de hoge ruimte met veel plaats. Trots 
loopt Helmie rond in haar nieuwe 
ruimte, die bijna klaar is om in ge-
bruik gesteld te worden. “Het is wat 
later dan te doen gebruikelijk, want 
meestal starten we met cursussen 
direct na de grote vakantie”, aldus 
Helmie, “maar we wilden eerst deze 
nieuwe ruimte in orde maken, zodat 
we de nieuwe cursisten op gepaste 
wijze kunnen ontvangen.”

In week 47 starten de lessen weer. Er 
worden schilder- en tekentechnieken 
aangeboden gericht op drie verschil-
lende doelgroepen, te weten kinde-
ren, jeugd en volwassenen. Terwijl 
er tijdens de lessen aan de kinder- en 
jeugdgroepen in 1 à 2 weken naar een 
doel gewerkt wordt, kunnen opdrach-
ten voor volwassenen een langere pe-
riode in beslag nemen. Bepaalde ge-
wenste technieken kunnen dan meer 
aandacht en diepgang krijgen. 

Veel technieken
Helmie heeft haar kennis opge-
daan aan de ‘Academie voor Schone 
Kunsten’ in Arendonk. Kunstenaars 
die niet helemaal figuratief schilderen, 
hebben haar voorkeur. Daarom is ze 
het meest geïnspireerd door kunste-
naars als Gustav Klimt, William Turner 
en Nicolas de Staël. Ook ‘oudere’ 
meesters als Piet Mondriaan kunnen 
haar bekoren. In haar niet aflatende 
drang naar kennis is ze nog steeds be-
zig haar kennis d.m.v. workshops en 
cursussen te vergroten. In het atelier 
zijn talloze voorbeelden aanwezig van 
werkstukken, die tijdens vorige cur-
susjaren werden geproduceerd. Erg 
veel verschillende technieken komen 
in de lessen aan bod. 

Voor iedereen
Misschien wilt u eens leren hoe de 
grote meesters werkten of schilde-
ren zoals Van Gogh dat deed. Of leer 
aquarelleren, een techniek, waarbij 
waterverf de basis vormt voor het 
schilderij! Er wordt altijd gewerkt in 
een kleine groep, waar je zelf kiest 
wat je maakt en met welk soort ma-
teriaal. De groepen zijn samengesteld 
op niveau. Speciaal voor kinderen is 

er naast schilderen en tekenen ruim-
te voor papier-maché, klei en gips. 
Kortom: Vind je het leuk om creatief 
bezig te zijn met tekenen en schilde-
ren? Dan is dit iets voor jou!

Voor meer informatie en aanmelden:  
Helmie Segboer 0499 422643 / 
06 40913727. 
E-mail: atelier@hsegboer.nl.

nickvanberlohoveniersbedrijf@hotmail.com       06 41 96 79 88

ook voor:
• Reiniging van uw dakgoot
• Aanleg kunstgras
• Erf omheining
• Tuinhek of schutting plaatsen

Helmie Segboer start in haar nieuwe atelier met cursussen

Nieuw cursusjaar start half nov. 
2014 week 47

Tijden
Volwassenen 
Maandag            9.30u – 11.30u
Dinsdag            19.30u – 21.30u
Eventueel andere dagdelen in 
overleg
Jeugd          
Maandag          19.00u – 21.00u
Kinderen          
Maandag          15.45u – 17.15u 
Dinsdag            15.45u – 17.15u
Evt. Woensdag  13.15u – 15.15u

Adres: Pastoor van 
Eijndhovenweg 9 Mariahout

Advertorial

Helmie Segboer in haar nieuwe atelier

Terug in de tijd met Blue Stars in 
Ons Tejater
Blue Stars, nooit van gehoord, 
maar het klinkt als een dansorkest-
je uit de zestiger jaren. Het was een 
feest van herkenning op zaterdag 
25 oktober in Ons Tejater in het 
Dorpshuis in Lieshout. Hoewel er 
ook wel jongeren in de zaal aan-
wezig waren, bestond het groot-
ste deel van de bezoekers uit Baby 
Boomers die zich met een glimlach 
herkenden in de verhalen over de 
wasbeurt op zaterdag in de teil, de 
soldaatjes op de kwatta en de Lo-
daline in het aanrechtkastje. 

Toch was het dàt niet alleen wat 
de voorstelling van Blue Stars de 
moeite waard maakte. De titel 
van de cabaretvoorstelling was 
‘Voor het donker binnen’. Dat was 
de boodschap die je vroeger mee 
kreeg als je op stap ging. Op het 
podium stonden een viertal arties-
ten. Joost Egmond aan de toetsen, 
Benjo Plandsoen bas en zang, Har-
rie Sijbers zorgde voor de mooie 
woordspelingen en Rob Verschu-
ren die dit alles continue verstoor-
de met anekdotes en pikante grap-
pen. 

Natuurlijk kwam ook het song-
festival voorbij. Vóór de TV als je 
uit de teil kwam. Rudy Carel met 
Katinka en plotsklaps kwamen 
daar twee dames het podium op 
die op voortreffelijke wijze enkele 
songfestivalliedjes vertolkten. De 
Zingende Mik heette dit tweetal 

en werd gevormd door de dames 
Ellen Sijbers en Erica van Dijk. Een 
mooi intermezzo.

Na de pauze was er een bijzon-
dere toespraak voor een vaandel-
drager van de harmonie. Sijbers is 
een goochelaar met woorden. Dat 
bleek ook uit enkele mooie ge-
dichten die hij voordroeg. Uit het 
hart gegrepen. Ook na de pauze 
kwam eindelijk het stukje waar 
Rob Verschuren al vanaf het begin 
om vroeg. Tiroler gezelligheid. Ook 
met een komische noot natuurlijk. 

Het is jammer dat niet meer men-
sen hebben genoten van deze bij-
zondere voorstelling. De mooie 
tribune van het theater was maar 
matig bezet. De thuisblijvers heb-
ben beslist wat gemist. De bezoe-
kers die er wel waren bleven nog 
lang napraten. Ook vast over de 
zaterdagse teil en de vele nostal-
gische herinneringen die weer op-
geroepen waren. Ik heb er in elk 
geval van genoten.

Nelly de Groot-Cooijmans

RECENSIEThe Shooters te gast bij TTV Een en Twintig
Beek en Donk – Team The Shooters, 
van de gezondheidsrace Laarbeek 
was maandagavond te gast bij 
Tafeltennisvereniging Een en Twintig 
uit Beek en Donk.

Het team werd hartelijk ontvangen 
door voorzitter Jeroen Engelhart en bij 
‘n kop koffie of thee vertelde hij eerst 
het een en ander over de vereniging. 
Hierna moest het team aan de slag. 
De spelregels werden uitgelegd, er 
werd verteld hoe je moest staan en 
natuurlijk, heel belangrijk, hoe je moet 
slaan. Iedereen had natuurlijk wel eens 
’n potje tafeltennis gespeeld, thuis of 
op de camping, maar dit was toch wel 
even wat anders. Forehand, backhand, 
schuiven en topspin, the Shooters we-
ten er nu alles van. Door de leden van 
het gezondheidsteam werd er fanatiek 
geoefend om alle slagen onder de knie 
te krijgen en bij de een lukte dat bedui-
dend beter dan bij de ander. Dat bleek 
ook wel toen er later op de avond een 
onderling toernooitje gespeeld werd. 

Jeroen complimenteerde alle teamle-
den wel om hun eigen kwaliteiten, de 
een omdat hij het beste de tips van de 
trainer opvolgde, de ander omdat hij 
de hoogste of hardste ballen kon slaan, 
de volgende luisterde het best naar zijn 
eigen lichaam, maar tenslotte kan er 
toch maar een de beste zijn. Na een 
spannende finale moest Beppie in echt-
genoot Jan haar meerdere erkennen. 

Jan is terecht de beste tafeltennisspeler 
van team The Shooters!

Hierna was het al weer tijd om op te 
ruimen. Met een drankje in de kantine 
werd er samen met Jeroen en nog wat 
andere leden van  de vereniging nog 
gezellig nagepraat. Team The Shooters 
vond het weer een geslaagde team-
buildingsavond en kan iedereen aanra-
den om eens een keer kennis te gaan 
maken met de tafeltennissport. Op 
maandag- en donderdagavond wordt 
er getraind van 19.00 tot 20.00 uur 
door de jeugd en vanaf 20.00 uur door 
de volwassenen. Iedereen is dan van 
harte welkom om eens mee te komen 
doen of om gewoon een kijkje te ko-
men nemen in het clubgebouw aan de 
Otterweg.  Team The Shooters kan het 
van harte aanbevelen. Zij willen hierbij 
Jeroen en de andere leden van de tafel-
tennisvereniging dan ook heel hartelijk 
bedanken voor de gastvrijheid en dui-
delijke uitleg van de tafeltennissport.

Gezondheidsteam The Shooters brachten een bezoek aan TTV Een en Twintig

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Uw winterschilder

Snoeien
Het snoeimoment is daar, er kan naar hartenlust gesnoeid 
worden in deze periode. Pas wel op voor de coniferen, deze kun 
je beter in het voorjaar te lijf gaan met zaag. Blauwe regen en 
klimop zijn ook geschikt om nu te snoeien, maar hierbij wel iets 
voorzichter te werk gaan. 
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Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS

MooiBoerdonk
Agrarisch Boerdonk bedankt!

Dorpsraad neemt afscheid van Ria Vilier

Off-Road beleefd geslaagde 1e editie

Geslaagde kienavond en loterij 

Dit jaar al een nieuw boerenpaar

Vol verwachting klopt het hart

Boerdonk - De leiding en jeugdleden 
van Jong Nederland Boerdonk zijn van 
17 tot 20 oktober naar Vorstenbosch 
geweest voor het Jaarlijkse Jong 
Nederland kamp. Dit was zoals ge-
woonlijk weer hartstikke leuk. 

Het thema dit jaar was ‘het andersom 
kamp’. Na een vossenjacht zijn de lei-
ding en jeugdleden vanuit Boerdonk 
vertrokken naar de kampeerboerderij, 
waar ze werden gedropt in Veghel 
en moesten de blokhut door middel 
van tips gaan zoeken. Zaterdag be-
gonnen ze met een filmmorgen met 

popcorn, met aansluitend pannen-
koeken als ontbijt, helemaal passend 
bij het thema. In de middag hebben 
genoten ze van een educatieve work-
shop van Madscience. Tijdens deze 
workshop hebben alle kinderen een 
eigen stuiterbal gemaakt. De zondag 
is doorgebracht bij de Bedafse Bergen. 
De avond werd afgesloten met een ze-
nuwslopende quiz. Maandagmorgen 
werd begonnen met een spannend 
bosspel, wie kan de meeste andersom 
woorden spellen met letters uit het 
bos? De middag hebben de kinderen 
van de basisschool doorgebracht bij 

speelboerderij Hullie en de kinderen 
van de middelbare school zijn gaan 
bowlen. De activiteiten zijn mede be-
taald door een bijdrage van Agrarisch 
Boerdonk, heel erg bedankt daarvoor! 

Voor kinderen die ook mee wil-
len op het jaarlijkse kamp van Jong 
Nederland, het is ook mogelijk om 
rustend lid te worden. Rustende leden 
mogen deelnemen aan het jaarlijkse 
kamp, districtactiviteiten en de jaar-
lijkse afsluitende activiteit. Dit voor 
slechts €20,00 per jaar. Hopelijk alle-
maal tot volgend jaar!  

Boerdonk – Maandag, tijdens de maan-
delijkse Boerdonkse dorpsraadverga-
dering, hebben we afscheid genomen 
van Ria Vilier. In 2003 werd ze lid van 
de dorpsraad. Sinds 2006 heeft ze de 
functie van secretaris op zich genomen. 

Tot haar taken behoorden de verslag-
legging van alle maandelijkse vergade-
ringen en verder heeft ze het archief 
voor de dorpsraad aangelegd. Het 
laatste jaar heeft ze ook de rol van vice-
voorzitter nog benut.

Na 11 jaar is het volgens Ria tijd om het 
stokje door te geven, mede ook omdat 
Ria actief is en is geweest in diverse an-
dere besturen binnen Boerdonk en bij-
voorbeeld ook daarbuiten in het ZLTO 
bestuur. We hopen binnen Boerdonk 
nog vele jaren van deze bijzonder ac-
tieve medebewoner te kunnen genieten 
bij haar vrijwilligersactiviteiten die ze 
nog doorzet. Ria nogmaals heel harte-
lijk bedankt!

Boerdonk - Off-Road Veghel beleefde 
op zondag 19 oktober haar eerste edi-
tie met 900 deelnemers en ruim 70 ki-
lometer offroad route door de mooiste 
buitengebieden in de gemeente Veghel. 
De organisatie van deze rit was in han-
den van MC de Jagers uit Zijtaart en 
MC ’t Pijpke met haar leden vooral in 
Boerdonk, Keldonk en Erp.  

Om 9.00 uur klonk het startschot, door 
wethouder Rini van Rinsum, en begon-
nen de deelnemers aan de uitdagende 
route. Vanaf industrieterrein Doornhoek 
ging de route langs de gemeentegrens 
van Veghel via het grondgebied van 
Zijtaart richting de brug van Keldonk. Na 
de brug kwamen de deelnemers in het 
‘Pijpke’ gebied. Via de parallelweg langs 
het kanaal kwamen ze in Boerdonk, 
waar de deelnemers door het enthousi-
aste publiek werden verwelkomd. 

Op het aardappelveld bij de familie 
Bekkers was een zeer uitdagende ronde 

uitgezet. Hierbij spongen de ervaren rij-
ders ruim over de springbulten waarbij 
de minder ervaren deelnemers veilig 
langs de bulten reden om hun weg te 
vervolgen. Het hoogtepunt van de route 
was op het weiland achter het kippenbe-
drijf van de familie Van der Rijt, aan de 
Coxsebaan. Ondanks dat het de warm-
ste 19 oktober sinds 90 jaar was, bleef 
dit weiland drijfnat. Het gevolg was een 
modderbad waarin vele deelnemers een 
nat pak haalde. Goed voor de huid, en 
tot hilariteit van de vele toeschouwers.  

Na het modderbad ging de route weer 
terug richting Veghel. Na het oversteken 
van de brug bij Keldonk bereikte men de 
finish. Voor veel deelnemers was na één 
ronde van 70 kilometer de pijp al aardig 
leeg. Er waren echter deelnemers die er 
geen genoeg van konden krijgen en de 
route drie keer reden.  

Gelet op de vele blije gezichten van de 
rijders, de mooie reacties en het aantal 
toeschouwers langs de route is voor de 
organisatie de eerste editie in ieder geval 
super geslaagd. Op naar de 2e editie in 
2015!

Ria Vilier ontvangt bloemen van 
dorpsraad voorzitter Albert Dortmans

Boerdonk - Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang hield zondag de 
jaarlijkse kienavond in Boerdonk. 
Maar liefst 71 deelnemers waren naar 
Den Hazenpot gekomen met de hoop 
om één van de vele mooie prijzen in 
de wacht te slepen. Het werd een zeer 
gezellige avond, met vele gelukkige 
prijswinnaars!

Op deze avond vond ook de trek-
king plaats van de loterij, waarvan de 
opbrengst ten gunste komt van de 
intocht van Sinterklaas. De loten wa-
ren dit jaar gesponsord door Albert 

Heijn Kanters in Erp. Annie Kanters uit 
Boerdonk was dit jaar de gelukkige; 
zij ging met de hoofdprijs naar huis. 
Iedereen bedankt voor de geslaagde 
avond en tot volgend jaar!

Boerdonk – Op ludieke wijze wordt 
op 30 november het nieuwe boeren-
paar onthuld. Daarmee is de organi-
satie behoorlijk veel vroeger dan ze 
gewend zijn. De reden is dat het nieu-
we boerenpaar dan, als ze dat wil, sa-
men met de prins en Raad van 11 naar 
alle recepties en activiteiten kan gaan. 

Dan maken ze het zogezegd helemaal 
mee. Maar wie wordt het nieuwe 
paar? Wie zijn de opvolgers van het 
roemruchte stel Ingrid en Remko.  
Daarvoor is het traditioneel bekende 
spel ‘Raden Maar’ aan gekoppeld en 
om u gericht te laten raden op zater-
dag 29 november krijgt u een aantal 
tips. Deze week de 1e tip. ‘ Zo va-
der zo zoon, zo moeder zo dochter’. 

Holadiee, die wordt er zomaar even in 
geknald. Met zo’n tip kun je wat. Heel 
wat meer dan met die vage tips van de 
Zandhazen over hun nieuwe prins of 
prinses. Nee, gewoon een goeie tip die 
aangeeft dat de zoon op zijn vader lijkt 
en omgekeerd of juist niet en dat de 
dochter op haar moeder lijkt of omge-
keerd of juist niet. Slaat het op de zoon 
of op de vader en op de dochter of op 
de moeder? Zijn de ouders al boeren-
paar geweest of zijn die boer geweest? 
Toch nog wel wat vragen. Nee, goed 
beschouwd kunnen Boerdonkenaren 
hier nog niet veel mee. Geef dan toch 
maar de tips van de nieuwe prins(es), 
of zou het met de 2e tip duidelijker 
worden? Wacht het af en volgende 
week weet je meer. 

Boerdonk - Nee, dat is geen tip voor 
de nieuwe prins of prinses maar het 
is wel de realiteit. Er komen namelijk 
niet 1, maar 3 onthullingsavonden in 
de maand november.

Allereerst heeft de organisatie de ont-
hulling van de nieuwe jeugdraad op 
zaterdagavond 15 november. Tijdens 
die avond leveren prins Joep, prinses 
Pleun, adjudant Maik en hofdame 
Dewi hun versierselen weer in en wor-
den weer gewone Boerdonkse kin-
deren. Voor hen komen er 4 nieuwe 
kinderen in de jeugdraad. Dit gebeurt 
met behulp van leuke spelletjes. Op 22 
november is dan de receptie voor de 
nieuwe jeugdprins, -prinses, adjudant 
en hofdame. Diezelfde dag wordt ’s 
avonds de nieuwe prins of prinses ge-
kozen en de organisatie kan u verzeke-
ren dat hij of zij nu al behoorlijk de ze-
nuwen heeft over deze avond. De dag 
erna kan er gefeliciteerd worden tij-
dens de receptie, vanaf 11.11 uur. Tot 
slot wordt de week hierna op zaterdag 

het bekende raden gehouden voor het 
boerenpaar en op zondagavond 30 
november wordt het nieuwe paar op 
ludieke wijze onthuld. Voor degene die 
het juiste paar raad, is er weer de ge-
bruikelijke levensmiddelenmand. Ook 
voor het raden van de nieuwe prins is 
er een prijs. Een levensmiddelenmand 
geschonken door Agrarisch Boerdonk. 
Hier volgen alle tips op een rij: 1. Het 
kan ook goed eens een vrouw zijn. 
2. Wat is zijn of haar relatie met de 
Kuussen? 3. Hij of zij speult gér mee! 
4. Hij of zij is nogal van het halen en 
brengen!

De persmuskiet heeft  uit zeer be-
trouwbare bron dat een inwoner van 
Boerdonk, die de afgelopen jaren tel-
kens geraden heeft wie de prins werd, 
op basis van deze 4 tips weet wie het 
wordt. De schrijver van dit stuk betwij-
felt het, want hij mag wel zeggen dat 
het best verrassend is wie het uiteinde-
lijk wordt.. Veel succes met het raden. 

De kienavond in Den Hazenpot

Eerste editie van Off-Road
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UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

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

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

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

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

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

Dé reisverzekering voor uw 
wintervakanti e
Bij ons bent u aan het juiste adres. 
Wij geven u een vakkundig, 
onafh ankelijk en persoonlijk advies 
voor uw reisverzekering

Exclusief voor u

Mobilisatie tegen herziening 
AOW- en pensioenstelsel
Na een leven lang werken konden 
we tot nu toe rekenen op een 
degelijke inkomensvoorziening 
voor onze inactieve fase: AOW en 
pensioen. Maar ons unieke stelsel 
staat zwaar onder druk door de 
voorgenomen maatregelen van 
ons kabinet. Als we op heel korte 
termijn niet in staat blijken de 
regering ervan te overtuigen dat 
deze plannen funest zijn voor oud 
èn jong, dan zouden ze zomaar 
eens bij wijze van groot abuis 
ingevoerd kunnen worden.

Als seniorenbonden staan we 
redelijk alleen in onze strijd. Op een 
of andere manier is het kabinet er 
met steun van de media in geslaagd 
om het beeld te creëren dat we 
verwende mensen zijn die geen oog 
hebben voor jongere generaties. Een 
slechtere reclameboodschap ben ik 
zelden tegengekomen. De meeste 
ouderen die ik ken zijn juist en nog 
steeds bezig met zorgen voor hun 
kinderen en kleinkinderen. En toch 
heeft die reclameboodschap haar 
desastreuze werk gedaan en lijkt er 
zich een meerderheid af te tekenen 
voor vergaande aanpassing van 
ons AOW- en pensioenstelsel. Dat 
betekent dat er ook de komende 
vijftien jaar niet of nauwelijks 
geïndexeerd zal worden en dat 
de AOW voor ouderen die een 
pensioen bijeen hebben gespaard 
op termijn zal verdwijnen. Dat 
alles komt bovenop de stapeling 
van bezuinigingsmaatregelen die 
de inkomenspositie van ouderen 
al gedurende een reeks van jaren 
meer dan gemiddeld onder druk 

zet. We mogen de crisis dan 
eindelijk een beetje te boven lijken 
te komen, op Prinsjesdag moesten 
we vernemen dat er één groep is die 
daar niet van profiteert. Opnieuw 
zal de inkomenspositie van ouderen 
volgend jaar verslechteren.

Als inactieve burgers kunnen we 
doorgaans beperkt verzet bieden 
tegen onzalige kabinetsplannen. 
We staken niet, we blokkeren 
geen wegen en we gooien niet 
met eieren. Maar we kunnen 
wel beschaafd brieven sturen 
en ik roep u allen van harte op 
om de voorbeeld-protestbrief op 
pagina 49 van ‘Ons’ naar zoveel 
mogelijk Tweede Kamerleden 
te sturen. Liefst per e-mail, dat 
bespaart u de nodige portokosten 
in deze schamele tijden. En wat 
onze inactieve status betreft: de 
meesten van ons hebben het met 
mantelzorg en/of vrijwilligerswerk 
drukker dan in de tijd dat we nog 
gewoon werkten. We doen het van 
harte.

Frans Slangen, voorzitter KBO-
Brabant 

‘Ons’ is het maandelijkse blad van 
KBO-Brabant, dat verspreid wordt 
onder haar leden. 

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

KBO lezing: ‘de grenzen aan het leven’
Lieshout – De werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het 
Wit/Gele Kruis Lieshout houdt op 
donderdag 6 november een lezing 
over de grenzen aan het leven. Deze 
avond wordt gehouden in samenwer-
king met de KBO en ViERBINDEN. 
Marinus van den Berg verzorgd de 
lezing. 

Marinus van den Berg is pastor in 
verpleeghuis Antonius-IJsselmonde 
in Rotterdam. Hij schreef veel goed 
ontvangen boeken over verlieserva-
ringen en rouwverwerking. Bekende 
titels van hem zijn onder meer ‘Voor 
de laatste tijd’. ‘Samen werken aan 
een goede dood’, ‘Betrokken zorg’, 
‘Voor bij het einde’ en ‘Warme zorg, 
warme woorden’. Voor hij verpleeg-
huispastor was, werkte hij als pastoraal 

vormingswerker voor gezondheids- en 
welzijnszorg in het dekenaat Almelo.  
Al meer dan 25 jaar is hij betrokken 
bij de activiteiten van de Vereniging 
Ouders van een Overleden Kind 
(VOOK).

Op deze middag zal hij stilstaan bij  
vragen als: zwijgen en spreken over de 
dood, over slecht nieuws, over wel of 
niet behandelen en de grenzen daar-
van, over terugkijken en afronden van 
het leven, over lijden, pijn en mens-
waardig sterven, over regelen van 
wat en met wie, wat kunnen/mogen 
artsen, euthanasie en palliatieve seda-
tief, misverstanden over euthanasie, 
de laatste eer. De lezing vindt plaats 
op donderdag 6 november in het 
Dorpshuis en begint om 14.00 uur.

Expositie Aarlese heemkamer verlengd

Jan Swinkels bakt beste boerencake van De Kempen

Aarle-Rixtel - De expositie over 
de Tweede wereldoorlog en de 
bevrijding  die op de Aarlese 
heemkamer wordt gehouden, 
wordt verlengd tot begin volgend 
jaar. Inmiddels hebben al talloze 
bezoekers, waaronder ruim 100 
schoolkinderen, deze expositie 
bezocht.

Zo zijn er  militaire attributen en 
voorwerpen te zien, maar ook fo-
to’s en ander documentatiemateri-
aal. Daarnaast is er een brochure 
verkrijgbaar waarin allerlei wetens-
waardigheden over de oorlog en 
de bevrijding te vinden zijn. De ex-
positie is aanstaande zondag van 
14.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.

Beek en Donk – Jan Swinkels (Beek en 
Donk) is als winnaar uit de bus geko-
men bij de wedstrijd ‘Wie bakt de lek-
kerste boerencake van De Kempen’. 
In het Kempisch Bakkerijmuseum 
werd op woensdag 22 oktober de 
lekkerste boerencake van de Kempen 
gekozen. 

Deelnemers konden van dinsdag-
morgen tot woensdagmiddag 12.00 
uur een heerlijke boerencake inleve-
ren voor deze wedstrijd. Cakes in alle 
vormen, smaken en varianten werden 
door een professionele en een consu-
mentenjury gekeurd en geproefd. 

De cakes werden beoordeeld op uit-
straling, afwerking, snijbaarheid, struc-
tuur, vulling en originaliteit. De juryle-
den besloten dat de cake van Beek en 
Donkenaar Jan Swinkels de winnaar 
werd van de Kempische Boerencake 
wedstrijd. De achtergebleven cakes 
zijn aan het eind van de dag naar het 
bejaardentehuis in Bergeijk gebracht.

Jan Swinkels (l) bakt de beste boerencake

Advertorial

Open Laarbeekse DEJA JAM 
Session
Aarle-Rixtel - De Open Laarbeekse 
DEJA JAM Session is een initiatief 
van Deja Vu in samenwerking met 
muzikanten Db Raj uit Bakel en Frans 
van Rijt uit Helmond.

Gezamenlijk is dit maandelijks terug-
kerend evenement opgezet dat ieder-
een de mogelijkheid biedt om vanaf 
2 november elke 1e zondag van de 
maand te jammen, gezamenlijk mu-
ziek te maken bij Deja Vu. Heb je zin 
om mee te doen? Neem je instrument 
mee en sluit aan, doe mee!

Backline: drumstel, keyboard en mi-
crofoons, bas- en gitaarversterkers. 
Dus speel je bas/gitaar, neem dan 
je eigen instrument mee. Inpluggen 
en spelen maar! Neem je graag een 
ander instrument mee, het maakt 
niet uit of dit jouw stem is, een saxo-
foon, bombardon of ukelele, alles kan 

en mag! Rock & Roll, Pop, Country, 
Jazz, Heavy Metal of Folk. Laat ho-
ren wat je kan en geniet gezamenlijk 
van en met de muziek en beleving. 
Jamsessies zorgen voor muziek ma-
ken en luisteren in een aangename, 
ongedwongen sfeer en daarmee ook 
voor verrassende improvisaties.

Speel je geen instrument? Ben je wel 
muziekliefhebber, luisteraar? Ook 
dan ben je natuurlijk van harte wel-
kom en zien we je vanaf 2 november 
graag op deze bijzondere, muzikale, 
sfeervolle eerste zondagen van de 
maand!
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Markt 14, 5492 AB Sint-Oedenrode
Openingstijden: DI.WO.DO. 9.30-18.00
VR. 09.30-21.00 | ZA. 09.00-17.00 UUR

Alle Hugo Boss 
kostuums

Meyer broek antraciet, 
blauw, bruin

John Miller Shirt € 99.95, wit, lichtblauw, 
donkerblauw  

Washed V neck.100% super fi ne merino van € 109.95 
jeans blauw, antraciet, donker blauw

Tommy Hilfi ger chino van € 129.95 
grijs, bordeaux, cognac, blue

Vest 100% fi ne merino 
van € 129.95 jeans blauw,
bruin, donker blauw

Sportieve Blazer donker 
blauw en jeans blauw 
van € 229.95 

Shirt Tommy Hilfi ger van € 99.95 
diverse designs

€ 100 korting

voor € 99.95      voor € 99.95      voor € 179.95      voor € 79.95                

2 stuks € 159.95 2 voor € 149.95 voor € 79.95

Actie geldig t/m 8 november. Zolang de voorraad strekt. 
Niet geldig i.c.m. andere acties

voetbal
Sparta’25
Programma zaterdag 1 november
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Avanti’31 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Rhode A4 - Sparta’25 A2
14.30 Sparta’25 B1 - Avanti’31 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Brandevoort B1
15.00 Stiphout  B3 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - Rhode B4
13.00 Sparta’25 C1 - DVG C1
13.00 Avanti’31 C2 - Sparta ‘25 C2G
12.45 Rhode C3 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4 - Avanti’31 C4G
11.30 SV Venray D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Brandevoort D3
11.30 Irene D1 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta ‘25 D4G - Gemert D8
10.15 Sparta’25 E1 - FC Uden E1
09.15 Sparta’25 E2 - Blauw Geel E3
11.00 Bavos E3 - Sparta ‘25 E3G
10.00 MULO E4 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Blauw Geel E8
09.15 Sparta ‘25 E7G - Rhode E9G
10.30 Sparta’25 F1 - DVG F1
09.00 Schijndel/DE WIT F3 - Sparta ‘25 F2G
10.00 Mariahout F1G - Sparta’25 F3
10.30 Sparta ‘25 F4G - Gemert F10
09.00 Rood Wit’62 F6 - Sparta’25 F5G
14.00 MVC’19 G2 - Sparta’25 G1
13.00 Sparta’25 JG1 - NWC JG1G
11.30 Sparta’25 MB1 - Erp MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Erp, Gemert en Eli

Programma zondag 2 november 
14.30 Nooit Gedacht 1 - Sparta’25 1
12.00 Volharding 3 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Margriet 2
11.00 Venhorst 3 - Sparta’25 4
10.00 Mierlo Hout 5 - Sparta’25 5
12.00 Sparta’25 7 - Rhode 6
11.00 Rood Wit’62 3 - Sparta’25 8
10.30 Mifano 6 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 - Volkel VR1

Uitslagen zaterdag 25 oktober
Sparta’25 A1 - Someren A1    0 - 1
Sparta’25 B2 - DVG B1  1 - 4
DVG B2 - Sparta’25 B3  1 - 1
ASV’33 C1 - Sparta’25 C1  0 - 5
Sparta’25 D1 - Nooit Gedacht D1  2 - 3
Sparta’25 D3 - DVG D2  3 - 1
Sparta’25 D2 - Sparta’25 E1  7 - 0
Gemert E5 - Sparta’25 E4  2 - 6
Sparta’25 E5 - Rhode E5  1 - 3
Sparta’25 F1 - Gemert F1  2 - 2
Sparta’25 MB1 - Gemert MB1  0 - 13

Uitslagen zondag 26 oktober
Sparta’25 1 - Heeswijk 1  0 - 2
Sparta’25 2 - IVO 2  0 - 3
HVCH 3 - Sparta’25 3  3 - 2
Sparta’25 4 - MVC 2  3 - 1
Sparta’25 5 - SC Helmondia 3  2 - 1
UDI 10 - Sparta’25 6  8 - 0
Mariahout 4 - Sparta’25 7  3 - 6
Sparta’25 8 - Gemert 7  4 - 4
Sparta’25 9 - Stiphout Vooruit 4  2 - 1
Avanti’31 VR1 - Sparta’25 VR1  2 - 0
Sparta’25 Vet - Nijnsel Vet  1 - 0

ASV’33
Programma Jeugd zaterdag 1 november
15.00 Stiphout Vooruit A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 A2 – Stiphout Vooruit A2
14.30 ASV’33 B1 – SV Venray B3
13.00 SCMH B1 – ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 – Schijndel MB1
12.45 Stiphout Vooruit C1 – ASV’33 C1
13.00 RKPVV C1 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – Bavos C3G
11.30 NWC D3 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2 – SPV D1G
10.00 MULO E2 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2 – S.V. Brandevoort E3
09.15 Blauw Geel’38 E10 – ASV’33 E3
10.30 ONDO E3 – ASV’33 E4G
10.30 ASV’33 E5 – Stiphout Vooruit E6G
09.15 ASV’33 F1 – WEC F1
09.30 DVG F2 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3 – Rhode F5
10.00 SC Hemondia F3 – ASV’33 F5

Programma Veteranen zaterdag 1 november
16.30 ASV’33 – RKSV Boerdonk

Programma Senioren zondag 2 november
14.30 ASV’33 1 – SPV 1
12.00 RKOSV Achates 2 – ASV’33 2
11.00 ASV’33 4 – RKPVV 4

12.00 ASV’33 5 – Boekel Sport 9
10.30 Deurne VR1 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 25 oktober
Schijndel A2 – ASV’33 A1 3-3
ASV’33 B1 – Blauw Geel’38 B2 6-1
Rhode MB1 – ASV’33 MB1 0-1
ASV’33 C1 – Sparta’25 C1 0-5
DVG C3 – ASV’33 8-5
Handel E1 – ASV’33 E1 0-13
ASV’33 E4G – Mifano E4  0-8

Uitslagen Veteranen zaterdag 25 oktober
Mierlo-Hout – ASV’33 3-4

Uitslagen Senioren zondag 26 oktober
ONDO 1 – ASV’33 1 0-6
ASV’33 2 – Ysselsteyn 2 1-1
ASV’33 3 – Oranje Zwart 2 4-0
Bavos 4 – ASV’33 5 4-1
ASV’33 VR1 – ZSV VR2 4-1

Eli
Zaterdag 1 november 
14.30 ELI A1 – Liessel A1
12.30 ELI C1 – Blauw Geel / JUMBO C3
12.30 ELI C2 – Gemert C6
10.30 ELI E1 – Rhode E3
10.30 ELI E3 – Mulo E8
10.30 ELI F2 – SCMH F2
14.30 Avanti ’31 B2 – ELI B1
11.45 Gemert D4 – ELI D1
11.30 Blauw Geel/Jumbo D9 – ELI D2
10.30 Boekel Sport E5 – ELI E2
10.30 Rhode F3 – ELI F1

Veteranen
17.00 Blauw Geel ’38 – ELI 

Zondag 2 november 
14.30 ELI 1 – Olympia Boys 1  
11.30 Handel 2 – ELI 2  
12.00 DVG 3 – ELI 3 
11.30 Eli 4 – Boekel Sport 6 
11.15 Eli 5 – MVC 4
10.00 WHV Vr 1 – ELI Vr 1 

Mariahout
Zaterdag 1 november
09.00  Venhorst E2 - Mariahout E1
10.00  Mariahout F4 - DVG F5
10.00  Mariahout F1 - Sparta’25 F3
10.30  Gemert F4 - Mariahout F2
10.30  Rhode F7 - Mariahout F3
10.30  Mariahout E2 - VOW E2
12.00  Mariahout D1 - Venhorst D1
13.00  Avesteyn C1 - Mariahout C1
13.00  Mariahout C2 - SCMH C1
14.30  Mariahout A1 - NLC’03 A1
14.30  SCMH A2 - Mariahout A2
14.45  Erp B3 - Mariahout B2

Zondag 2 november
10.00  Festilent VR2 - Mariahout VR1
10.00  Avanti’31 5 - Mariahout 4
10.30  Mariahout 5 - RKVV Keldonk 4
11.00  Mariahout 6 - Erp 7
11.30  Mariahout 3 - ZSV 3
12.00  Vorstenbossche Boys 2 - Mariahout 2
14.30  Liessel 1 - Mariahout 1

basketbal
Basketbal Club Lieshout
Uitslagen 25 en 26 oktober 
Quo Vadis – Dames 1 64 – 63
Attacus – Heren 1 83 - 64
Almonte – Heren 2 44 - 46
Quo Vadis - DU20/DU22 44 - 33
Barons - MU12 35 – 24
Gennep Cougars – GU12 24 - 34
DU = Dames Onder, GU = Gemengd 
Onder, MU = Meisjes Onder

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 22 oktober  
MW2 – De Treffers MW2 9 – 6 
DOS (A) MW1 – MW1 13 – 5 

volleybal
BEDOVO
Uitslagen
Bedovo H1 - DKJO H1  3-1 
(25-23, 25-16, 25-18, 23-25)
Bedovo MB1 - Achilles MB1    3-2 
(25-23, 15-25, 27-25, 18-25, 15-05)
Next/Bedovo D1 - Tornado Nistelrode D1   4-0 
(25-13, 25-14, 25-08, 25-15)

Programma zaterdag 1 november
Activiahal, Sint Anthonis
15.00 SOMAS/Activia MB1 - Bedovo MB1
Terra-Victa, Odiliapeel
15.00 TFC H2 – Café Thuis/Bedovo H1
17.00 uur   TFC D2 – Next/Bedovo D1

handbal
Bedo
Uitslagen
Dames A-jeugd – Apollo  7-17
Heren A-jeugd – Wittenhorst  17-13
Elshout – Dames 1  27-17
Achilles ’95 – Heren 2  19-23
Habo ’95 – Heren 1  22-27

Zaterdag 1 november
Sportcentrum Molenbroek, Gemert
18.00 Dames recreanten – M.H.V. ‘81 
D’n Ekker, Beek en Donk
19.30 Dames 1 – Aristos 
20.40 Heren 1 – PSV 

Zondag 2 november
Sporthal Munnikenheide College, Etten-Leur
11.00 Internos – Dames A-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
13.00 Heren 3 – Mixed-Up 
14.00 Heren 3 – Mixed-Up 
Palemig, Heerlen
16.35 Gemini  – Heren A-jeugd 

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen van maandag 27 oktober 
Gerrit van Osch - Hans van der Ligt  2-0
Henk Mastbroek - Henk Verhappen  0-2
Leo van Griensven - Tonny de Louw  2-0
Henk Jansen - Herman van de Boom  0-2
Antoon Rooijakkers - Jan van Neerven  0-2
Frits Wilbers - Cor Verschuren  2-0
Cor van den Berg - Huub Biemans  2-0
Harrie Bouwmans - Martien Swinkels  0-2
Harrie Poulisse - Antoon Rooijakkers  2-0
Jan van Dijk - Bert van de Vorst  0-2
Leo Migchels - Joop Kerkhof  2-0
Piet Goossens - Willie Vorstenbosch  2-0
Bennie Beerens - Pieter Rooijackers  2-0
Rinie van de Elsen - Fons van der Linden  0-2
Antoon van Osch - Bert van Wanrooij  2-0
Henk Meerwijk - Jaspert Swinkels  0-2
Cor Oppers - Frits Tak 2-0

Uitslagen van dinsdag 28 oktober 
Henk van den Bergh - Ad Barten  0-2
Henk Verhappen - Hans Wagelmans  0-2
Lambert van Bree - Henk van de Vegt  0-2
Ad de Koning - Jan Verbakel  2-0
Huub Biemans - Antoon Smits  0-2
Wim Swinkels - Harrie van Kleef  0-2
Antoon Maas - Lou Muller  0-2
Theo Spierings - Frits Poulisse  2-0
Albert Kluijtmans - Hendrik Korsten  0-2
Bert van de Vorst - Pieter Rooijackers  0-2
Mari Verbakel - Joop Kerkhof  0-2
Rinie van de Elsen - Piet van Zeeland  2-0
Hans Heldoorn - Hans de Jager  2-0

Evert Baring - Tonnie Raaijmakers  2-0
Fons van der Linden - Antoon Wagemans 2-0 
Jan van Hout - Rinie van de Elsen 0-2

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 24 oktober
Koen Rooijakkers – Geert-Jan Otten  0-2
Mark van de Burgt – Marcel Bekkers  2-2
Dave van de Burgt – Jan van Grinsven  3-0
Niels Schoonings – Philip Oosthoek  0-2
Jan Crooijmans – Arie van de Burgt  0-3

Stand per 24 oktober
1.Arie van de Burgt  4-12
2. Dennis van Dommelen 3-8
3.Dave van de Burgt  3-8
4. Niels Schoonings  3-5
5.Philip Oosthoek  3-4

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 22 oktober 
Lijn A
1.Henny en Jan  57,14%
2.Helma en Joke  56,55%
3.Mien en Jeu  54,76%
4.Antoinnette en Ton 53,87%
5.Maria en Elly  52,38%
Lijn B
1.Diny en Jos  64,58%
2.Nellie en Annie  59,72%
3.Jo en Pieta  57,29%
4.Berdy en Christien  54,51%
5.Wil en Margreet  52,78%
De volgende zitting is op woensdag 5 november, 
aanvang 19.30 uur in Café/Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 23 oktober
1. Ans en Jan                       65,00%
2. Marie Louise en Kori     56,00%
3. Lambert en Wim            54,50%
4. Mari en Jo                       52,00%
5. Jan en Maria                   51,00%                                                                                                                                
    Mia en Jan                       51,00%
De volgende zitting is op donderdag 
30 oktober, aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

Poort van binderen
Uitslagen 22 oktober
Lijn A
1.Cellie en Jan 61,81%
2.Wim en Erik 65,25%
3.Ria en Gidi 54,17%
4.Willy en Trees 51,39%
5.Riky en Jan 50,69%
Lijn B
1.Cecile en Corry 56,25%
(2)Riek en Leo 52,78%
(2)Diny en Arno 52,78%
(2)Marian en Joop 52,78%
5.Marianne en Leny 50,00%

Uitslagen 28 oktober
1e Roos en Bets               62,04%
2e  Mieke en Leo             61,81%
3e Christel en                    57,18%

4e Arno en Mari                56,48%
5e Gidi en Joos                56,25% 
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag  en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Zie verder 
de website www.poortvanbinderen.nl

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen  28 oktober
1.Diny en Jos  64,06%
2.Annie en Bernadette  54,69%
3.Pieta en Kitty 54,38%
4.Corry en Lilian  53,91%
5.Nelly en Tony  53,13%
De volgende zitting is op dinsdag 4 
november, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk.

handboogschieten
HBV Strijd in Vrede
Zwaantoernooi donderdag 23 oktober
Compound.
Theo de Jong 234, Rudy Goedemans 233, 
Louis van de Zanden 222, Frans Coppens 
222, Kees van der Bruggen 217.
Recurve
Damian Vaes 231, Martijn Peters 229, Jurgen 
van Lierop 210, Henk Caris 207, Wim van 
de Kerkhof 206, Paul Linders 203, Antoon 
Leenders 200, Henk Leenders 188, Martien 
van Deurzen 161, Toine Poulisse 161.

Zwaantoernooi zaterdag 25 oktober
Compound.
Theo de Jong 232, Louis van de Zanden 
222, Kees van der Bruggen 209.
Recurve.
Wietse Aarden 230, Damian Vaes 220, Wim 
van de Kerkhof 218, Henk Caris 218, Rita 
Segers 206, André Goedemans 202, Henk 
Leenders 196, Wim van den Eijnden 189, 
Auke Segers 181, Martien van Deurzen 173.

Programma zaterdag 1 november
Tweede bondswedstrijd uit naar Haagse 
Rozenknop, aanvang 18.00 uur.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 28  oktober
0-1 Jef Verhagen - Thijs Knaapen
1-0 Willy Constant - Dirk-Jan Gloudemans
1-0 Johnny v.d. Laarschot - Chris v. Laarhoven
0-1 Herman Konter - Hans Claas 
1-0 Hein v. Bree - Erick Robbescheuten
½-½ André Bergman - Zjon v.d. Laar

Programma 4 november
Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree
Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven
Aloys Wijffelaars - Erick Robbescheuten
Johnny v.d. Laarschot - André Bergman
Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans
Herman Konter - Jef Verhagen
Thijs Knaapen - Hans Claas 
Willy Constant - Harrie v.d. Laar
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Het talent van deze week, Denzel Hajema, kan zijn bon tot 
donderdag 6 november ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Denzel Hajema
Sparta’25 B1

Goalgetter van Sparta’25 B1. 
Sneller dan zijn  Schaduw,

sterker dan Hulk en 
behendiger dan Messi.

Denzel Hajema
Sparta’25 B1

voetbal

Mini’s van ELI spelen 4x4 toernooi

Algemene jaarvergadering ASV’33ASV’33 oppermachtig tegen ONDO

Goed spel Sparta’25 niet beloond

Lieshout – De mini’s van ELI spelen op 
zaterdag 1 november  weer 4 tegen 
4. Vanuit ELI  doen er 2 teams mee: 
Mini’s 1 en Mini’s 2.

De mini’s 1 spelen in Lieshout en 
de mini’s 2 gaan naar Sparta’25. In 
Lieshout begint het toernooi om 10.00 
uur, bij Sparta’25 wordt gestart om 
09.15 uur.

Aarle-Rixtel - ASV’33 wil hierbij alle 
leden uitnodigen voor de 81e jaar-
vergadering, die gehouden wordt  op 
maandag 3 november in de kantine 
van ASV’33 op sportpark de Hut, aan-
vang 20.00 uur.

Afmeldingen kunnen via e-mail ver-
stuurd worden naar secretariaat@
asv33.nl of doorgegeven worden aan 
een van de bestuursleden.

Aarle-Rixtel - ASV’33 had zondag-
middag geen enkele moeite met 
ONDO op sportpark De Heikamp 
in Asten-Heusden. Al na 8 minuten 
wist Ronnie Heijmans de 0-1 bin-
nen te tikken op prima aangeven van 
Robbert Mol. 

Na deze openingsfase verliep de eer-
ste helft merendeels zeer rommelig. 
Dat kwam mede door het opportu-
nistische spel van ONDO, dat ASV’33 
van het eigen doel probeerde af te 
houden met een tomeloze inzet, maar 
echt gevaarlijk voor het Aarlese doel 
kwamen ze niet. ASV’33 had weder-
om diverse kansen, maar de doelman 
wist enkele keren zeer bekwaam red-
ding te brengen. Toch ging deze doel-
man op slag van rust in de fout. Een 
corner van Thijs van Uden schatte hij 
verkeerd in en frommelde de bal in 

eigen doel. Hierdoor kon ASV’33 met 
een 0-2 voorsprong gaan rusten. 

Na rust stelde ASV’33 meteen orde 
op zaken. Thijs van Uden glipte op de 
rechterflank langs zijn directe tegen-
stander en gaf Thomas Neaum de ge-
legenheid om de 0-3 binnen te wer-
ken, wat hij dan ook deed. Hiermee 
was de wedstrijd gespeeld. ASV’33 
drukte in het vervolg door en halfweg 
de 2e helft was het Ronnie Heijmans 
die -wederom een voorzet van Thijs 
van Uden- wist af te ronden, 0-4. 12 
minuten voor tijd was het Teun van 
Asten, die nog maar koud in het veld 
stond, met een prima schot de 0-5 op 
het scorebord bracht. Nog steeds was 
de honger van de rood-witten niet 
gestild en enkele minuten voor het 
eindsignaal kopte Ronnie Heijmans 
zijn derde van de middag onhoudbaar 

binnen, 0-6. De laatste 5 minuten 
moest ASV’33 nog even met 10 man 
verder omdat Thijs van Uden gebles-
seerd uitviel en de drie wissels al wa-
ren toegepast, maar in de prima 0-6 
stand kwam geen verandering meer. 

Komende zondag komt SPV uit 
Vlierden naar Sportpark ‘de Hut’ en 
probeert ASV’33 wederom de drie 
punten in huis te houden.

Opstelling ASV’33: Rob Renders, 
Robbert Mol, Thomas Neaum, Gerben 
Rendering, Dennis Verbakel, Pim 
Dubois, Thijs v Uden, Peter Raymakers 
(60e Sander vd Waarsenburg), Nick 
Hendriks (78e Teun v Asten), Ronnie 
Heijmans, Thomas Fritsen ( 55e Rene 
de Vries).

Beek en Donk - Sparta ’25 is er niet 
in geslaagd om aan te sluiten bij de 
topploegen in de tweede klasse F. 
Hoewel de stand op de ranglijst dit 
niet zou vermoeden was koploper 
Heeswijk niet de beter voetballende 
ploeg. Heeswijk vertrouwde voorna-
melijk op haar hechte defensie.

De gasten lieten Sparta’25 het spel 
maken en dat deden de Beek en 
Donkenaren zeer verdienstelijk. De 
backs kwamen regelmatig goed over 
de flanken. Helaas ontbrak het hen 
dan aan de zo belangrijke zuivere 
eindpass naar de spitsen.

In de 9e minuut was de zeer goed 
spelende Erwin van Bommel nog het 
dichtst bij een openingstreffer voor 
Sparta’25, maar zijn schot eindigde op 
de lat. 

Heeswijk verdedigde compact en 
wachtte geduldig de foutjes van 
Sparta’25 af. In de 27e minuut leverde 
een counter een corner voor Heeswijk 
op. Door zwak ingrijpen van de Sparta 

verdediging en de keeper kon de bal 
ongehinderd van dichtbij binnen wor-
den gekopt.

In de tweede helft kwam Heeswijk 
bijna niet meer over de middenlijn. 
De Spartanen probeerde met de moed 
der wanhoop nog de gelijkmaker te 
forceren. Helaas zonder succes. Een 

onterechte rode kaart voor Sparta tien 
minuten voor tijd maakte de jacht op 
de 1-1 niet makkelijker. Toch kregen ze 
nog enkele kansen. De 0-2 in de 90e 
minuut was een domper op het goede 
spel en het harde werken van Sparta 
zijde. Maar het getoonde spel geeft 
veel vertrouwen voor de komende 
wedstrijden. 

Spartaan Bryan Bussers duikt naar de bal 

Een corner van ASV’33

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €5900,-

Profi teer nu!
Kom naar de showroom. 

Kijk voor alle opstellingen 
op www.vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en Donk

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Trekhaakmontage + 
ruit vervanging

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

WÉRKT VOOR U

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond
info@heuvel.nl 

 

WWW.HEUVEL.NL

RUIT OM EINDHOVEN
De Provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor een 
voorlopig voorkeursalternatief. Bent u benaderd door 

de Provincie en heeft u vragen over de procedure 
en/of schadeloosstelling?

 
Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek 

met een van onze adviseurs (0492-661884).
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korfbal

volleybal Next/Bedovo 
D1 bevestigt 
favorietenrol

Beek en Donk - Zaterdag stonden 
voor de dames, heren en meiden 
van Bedovo spannende wedstrijden 
op het programma. Voor de heren 
een derby, voor de dames en mei-
den een ware krachtmeting.

Next/Bedovo D1
Na een succesvolle reeks wedstrij-
den stond Next/Bedovo D1 vorige 
week bovenaan de competitie met 
direct daaronder de tegenstander 
voor afgelopen zaterdag; Tornado 
Nistelrode D1. Al bij de warming-up 
wekten zij redelijk hoge verwachtin-
gen. Meiden met lengte die een aar-
dig balletje konden slaan. Dit stukje 
bewondering viel echter gauw weg, 
zodra de eerste set begon. Next/
Bedovo had geen extra centimeters 
nodig om de bovenliggende partij 
te zijn. Vol overtuiging lieten zij de 
dames uit Nistelrode alle hoeken 
van het veld zien. Hoewel de thuis-
speelsters geen van allen zwaktes 
toonden, wist Silke van Schijndel op 
de buitenpositie extra uit te blinken. 
Bedovo raasde naar een 4-0 over-
winning die de tegenstander in pun-
ten en zelfvertrouwen pijn gedaan 
moet hebben.

Café Thuis/Bedovo H1
Bij de heren stond er evengoed een 
beladen pot op het programma. 
Tegen de goed bekende tegen-
stander DKJO blijft het altijd span-
nend en is de wil om te winnen er 
des te meer. In de eerste set werd 

een achterstand knap omgebogen 
tot winst en dat maakte het beest 
bij Café Thuis/Bedovo H1 los.  De 
tweede en derde set werden vol 
zelfvertrouwen opgeëist. Helaas 
zaten de mannen daarna met het 
hoofd al in de kantine, waardoor 
de vierde set werd afgegeven. Deze 
derby, waarin coach Paul Verhoeven 
nagenoeg onzichtbaar kon blijven, 
leverde desondanks 4 prima punten 
op.

Bedovo MB1
Waar de heren en dames in hun du-
els redelijk constant bleven, ging dat 
niet op voor Bedovo MB1. De uitsla-
gen van hun wedstrijd konden bijna 
niet meer wisselend zijn. De eerste 
set vormde een goede weergave 
van het totaal. Begonnen met een 
voorsprong, omgebogen tot ach-
terstand, werd er toch nog gewon-
nen. Met één set op zak verliep de 
verdere wedstrijd volgens het zelfde 
stramien. De tweede set werd flink 
verloren, de derde nipt gewonnen 
en in de vierde set slopen de foutjes 
weer in het spel. Met een tweede 
verloren set, kwam er een vijfde set 
aan te pas om de strijd te beslech-
ten. Daarin nam Bedovo de twijfel 
weg. Geen twijfel, geen slordigheid-
jes, maar een dikke 15-5 en 3 pun-
ten op zak.

Mariahout onderuit tegen BEVO
Mariahout - Na één minuut spelen 
stond Mariahout op het eigen sport-
park al met 0-1 achter tegen BEVO uit 
Beringe. Na een helft spelen stonden 
de Marianen al met 0-4 achter. In de 
2e helft wisten ze nog wat terug te 
doen, waarna de wedstrijd in een 2-5 
stand eindigde. 

Rob Minten scoorde de openingstref-
fer voor de bezoekers. Daarna bleven 
de Limburgers sterker. Na twintig mi-
nuten knalde Eric Minten de 0-2 bin-
nen . Mariahout had geen antwoord 

op de dieptepasses van BEVO, waar-
door het na een half uur 0-3 voor 
BEVO stond, na een goal van Kevin 
Vossen. Hij stond alleen voor de kee-
per en faalde niet. De eerste helft werd 
voor Mariahout nog erger. Luc Simons 
zorgde voor de 0-4 uit een corner.

De tweede helft verliep voor 
Mariahout beter. Na een paar kleine 
kansen, scoorde Luuk Leenders de 
eerste treffer voor Mariahout, via een 
mooie pass van Wim van den Heuvel. 
Roy van Zutphen bracht Mariahout 

tien minuten voor tijd nog beter in de 
wedstrijd. Hij trapte de bal vlak na de 
stuit het doel in: 2-4. Het sluitstuk was 
voor BEVO. Sjors van Horen schoot 
een vrije trap binnen: 2-5.

Activiteiten
Op maandag 10 november is er om 
20.30 uur een kaderoverleg voor de 
jeugdafdeling. Op donderdag 20 no-
vember start om 21.00 uur de jaarver-
gadering. Op vrijdag 12 december is 
er vanaf 20.30 uur een kaderavond 
vrijwilligers (op uitnodiging).

ELI laat kansen op periodetitel liggen
Lieshout - ELI heeft de kansen 
om de 1e periodetitel te behalen 
en zich op de tweede plaats te 
nestelen laten liggen. Uit tegen 
staartploeg SSE werd een 3-2 ne-
derlaag geleden. In een -van beide 
kanten- heel matige eerste helft, 
hielden de ploegen elkaar in even-
wicht. 

De Lieshoutenaren waren enkele 
malen via Sem Steenbakkers dicht-
bij een doelpunt, maar hij wist zijn 
goede acties niet te bekronen met 
een doeltreffend schot. Aan de an-
dere zijde ontsnapte de soms on-
zekere ELI-defensie in de 13e mi-
nuut aan een doelpunt, toen een 
schot van de aanvoerder van de 
thuisclub op de lat belandde. In de 

laatste minuut voor rust ontsnapte 
ELI heel fortuinlijk aan een achter-
stand, omdat een SSE-speler een 
open kans onbenut liet. 

Direct na rust had de thuisclub wel 
succes, toen de bal uit een vrije trap 
ongelukkig op het hoofd kwam 
van een ELI-verdediger, 1-0. ELI 
ging nu met de verse krachten Rob 
Vereijken en Geert Minten op zoek 
naar de gelijkmaker. Dat leverde 
succes op. Het was Rob Vereijken, 
die op de achterlijn de bal verover-
de en direct Sem Steenbakkers in 
stelling  bracht. Deze aarzelde niet 
en haalde meteen verwoestend 
uit, 1-1. Deze stand bleef niet lang 
gehandhaafd, want een nieuwe 
fout in de ELI-defensie stelde SSE 

in staat om de bal binnen te kop-
pen, 2-1.

Hierna liet Rob Vereijken de kans 
op de gelijkmaker liggen, door van 
dichtbij hoog over te schieten. Aan 
de andere zijde was het wel raak 
toen een SSE-aanvaller de bal uit 
een corner ongehinderd kon bin-
nenkoppen, 3-1. In de laatste 10 
minuten ontstond nog een spec-
taculair duel, omdat ELI sterk aan-
drong. Het was de bedrijvige Geert 
Minten, die de 3-2 liet aanteke-
nen, nadat hij kort daarvoor zijn 
schot door de SSE-keeper gestopt 
zag. In de slotseconde was het nog 
de mee opgerukte aanvoerder Lex 
Hollanders, die bijna de gelijkma-
ker wist te maken. 

Administratie, Belastingen, 
Bedrijfsadvies, Loonadministratie

www.kubuslaarbeek.nl        laarbeek@kubus.nl        t 0499 423933        m 06 12424582

KUBUS Laarbeek.   maakt ondernemen leuk.

Uw administratiekantoor dichtbij.

Het administratiekantoor met 
een vaste pakketprijs per jaar!

Johan DuijmelinckJohan Duijmelinck

Kubus LaarbeekKubus Laarbeek

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken nieuwe shirtsponsor 
pupillen D1 Flamingo’s

VOOR ALLE TYPEN 
BANDEN VERSCHUREN...

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

WINTERBANDEN
ALL-WEATHER BANDEN

ZOMERBANDEN

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOP!

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

IJs & Chocolade

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

SFEERAVOND, 
DONDERDAG 6 NOVEMBER 

18.00-22.00 UUR
WIN EEN VLOERKLEED!!

GRATIS HAPJES/DRANKJES
MET COOKING DEMONSTRATIE EN DIV. 

SHOP-IN-SHOPS.
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‘FEESIES VOOR …’
Afgelopen weken zijn er weer tal 
van heuglijke momenten geweest, 
in deze column voornamelijk 
sportgebeurtenissen opgeschreven 
uiteraard! Het mooiste is ook om 
zogeheten ‘succeservaringen’ of zomaar 
gelukkige momenten te kunnen delen 
met anderen en dat was ik dan ook 
van plan in deze column. Het is immers 
altijd gemakkelijk om meteen negatieve 
oordelen te vellen, maar het getuigt van 
des te meer respect en waardering als 
je het ‘goede’ in iets wilt zien. En dat 
was zeer zeker deze week het geval, op 
diverse gebieden en disciplines.

Zo las ik dat Fernando Ricksen, ALS-
patiënt, wel vaart bij een Russisch 
medicijn die hij als proefpersoon 
gebruikt. Hoewel zijn longinhoud zowat 
verdubbeld is, weet men nog te weinig 
over de definitieve effecten van het 
medicijn, waardoor het nog zeker een 
half jaar duurt voordat men hierover wat 
meer kan zeggen. Maar wellicht komen 
er dan meer mensen voor in aanmerking, 
om dit medicijn te gaan gebruiken.
Ook was het goed om te zien dat 
Depay weer ‘terug’ is. Eigenlijk is ie niet 
weggeweest. Maar PSV miste hem nodig 
de laatste weken en dan is het weer 
heerlijk om te zien dat de beste voetballer 
uit de eredivisie, weer klaargestoomd is 
voor het grote werk. Het grote werk is 
om kampioen van Nederland te worden, 
want daar hunkert heel PSV naar en 
men laat daar ook heel veel geld voor 
schieten. De sportieve ambitie staat 
voorop en daarom worden de ‘grote’ 
spelers niet verkocht. Voorwaar een 
prima doelstelling, een gelukkig moment 
voor de PSV-aanhang.

Verder is de grootste speler van 
Nederland, Arjen Robben, genomineerd 
voor de Ballon d’or, een uitverkiezing 
voor ’s werelds beste voetballer! Het zou 
inderdaad een mooie beloning zijn voor 
hem én voor het Nederlandse voetbal, 
als hij tot wereldvoetballer van het jaar 
2014 wordt verkozen.

Hierop voortbordurend, kijken we naar 
de ‘baas’ van Robben als het gaat om 
zijn trainer bij het Nederlandse elftal, 
Guus Hiddink. Hij zal komen met een 
nieuw Plan van Aanpak en dan mag 
men er toch vanuit gaan dat dit plan 
nieuwe vruchten gaat afwerpen. Heeft 
deze nieuwe koers al iets heuglijks om 
naar uit te zien, voor vele spelers kan 
het straks feest zijn, als zij straks voor 

het eerst een uitnodiging krijgen, om 
voor het Nederlandse elftal te komen 
spelen. Dat er misschien ‘oudjes’ het 
veld moeten ruimen, daar ga ik niet 
op in, daar ik nu ‘mooie, leuke en fijne’ 
momenten aanhaal.
Hoewel…voor enkele lezers bedenk 
ik nu, kan het niet oproepen van 
oudgedienden ook een heuglijke 
mededeling zijn!

Laat verder Urk met een staande ovatie 
zien, blij te zijn met de ‘maar’ 4-0 
nederlaag tegen Ajax, wint NAC weer 
eens een wedstrijd in de bekerstrijd tegen 
Fortuna, staan de Oranjekorfballers 
bovenaan in hun poule op het EK in 
Portugal en krijgt ook Salinero een 
standbeeld naast zijn maatje Bonfire, de 
wedstrijdpaarden van ons aller gouden 
queen, Anky.

Maar wie ook afgelopen week een 
feesie had, was Keesie! Wie kent hem 
niet!? Nou ja, je moet wel minimaal een 
halve eeuw oud zijn om je de gouden 
schaatstijden van Kees Verkerk, want 
daar heb ik het hier over, te herinneren. 
Als kleine jongen stond je versteld, wat 
dat ook kleine mannetje te weeg bracht 
voor schaatsend en niet schaatsend 
Nederland. Met aan zijn zijde nog meer 
coryfeeën zoals Ard Schenk en Jan Bols, 
beleefden we prachtige sportmomenten 
op diverse buitenbanen. Door weer 
en wind reeg Keesie prachtige 
overwinningen aan elkaar. ……….’dan 
zal Keesie het wel doen!’ Hij werd deze 
week 72 jaar in het Noorse Kristiansand. 
Met oude schaatsvrienden uit binnen- 
en buitenland, ‘vijanden op het ijs én 
vrienden voor altijd’, werd dit uitbundig 
gevierd en werd Kees blij verrast met 
hun aanwezigheid in zijn woonplaats. 
Een echt feesie voor Keesie. Hoe mooi 
kunnen al deze momenten zijn? Koester 
ze!

R. van den
Enden

COLUMN

Hoveniersbedrijf Theo Teunisse

Dorpsstraat  108, Lieshout   0499-421503   06-10856950
www.hoveniersbedrijfteunisse.nl

• Aanleg en onderhoud

• Klein grondverzet

• Straat en rioolwerkzaamheden

• Plaatsen schuttingen

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong

  NOG MAAR 2 DAGEN

GROTE KLEDINGACTIE
ZATERDAG 1 NOVEMBER

LOCATIE: TANKSERVICE 
JOS MAAS TE GEMERT
TIJD: VAN 10.00 UUR 
TOT 16.00 UUR

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

Uitslagen springen asten 1e selectie 
Mariahout - Demi Bardoel startte bij 
het springen in Asten in het DB met 
haar pony ‘Kyra’ en behaalde een 6e 
plaats. Robin Bardoel reed met haar 
pony ‘Happy’ in het DL en eindigde 
op plaats 26.

Mike Loos startte met ‘Arezzo’ van 
de Laarbeekhoeve in de DM en werd 
16e. Kimberly Loos deed mee met 
haar jonge pony ‘Kentucky’ van de 
Laarbeekhoeve in het DM en reed 
foutloos. Daarmee behaalde ze een 
5e plaats. Kimberly deed ook mee in 
het DZ met haar nieuwe pony ‘Piper 

S’, waarmee ze als 6e eindigde. In het 
DZZ startte Kimberly met ‘Stakkato’. 
Ze had de snelste tijd in de barrage, 
maar helaas tikte de pony 1 balkje aan, 
waardoor ze als 3e wist te eindigen. 
Met ‘July’ reed ze ook in het DZZ en 
werd met deze pony 4e.

Oude bomen
Als je oude bomen in de tuin hebt staan, is het verstandig om 
deze regelmatig te controleren op dode takken. Het kan zo zijn 
dat deze in de winter door vorst en sneeuw afbreken en dat kan 
gevaarlijk zijn. In de winter is de structuur van de takken goed 
te zien en daarom is het makkelijk ze te snoeien.

Heren Bedo blijven op koers

Beek en Donk - Heren 2 van Bedo 
ging op bezoek bij Achilles uit 
Veldhoven. Vorig jaar was daar 
door de heren een slechte prestatie 
neergezet. Er was dus reden genoeg 
om op de hoede te zijn. 

De wedstrijd begon wat stroef voor 
beide teams en werd er niet veel 
gescoord. Deze stroefheid duurde 
echter niet lang. Langzaam wist 
Bedo een voorsprong op te bouwen 
van vier tot vijf doelpunten en deze 
te behouden tot het einde van de 
eerste helft. De eerste helft zou uit-
eindelijk eindigen met een ruststand 
van 8-12 in het voordeel van Bedo. 

De tweede helft zou het niet mak-
kelijker worden voor Bedo. Een 
aantal spelers waren in de rust ver-
trokken naar Boekel om Heren 1 te 
versterken bij hun wedstrijd. In de 

tweede helft van de wedstrijd lukte 
het Bedo in eerste instantie om de 
voorsprong iets uit te breiden met 
twee doelpunten. Achilles bleef 
echter strijd leveren en wist later in 
de tweede helft deze voorsprong 
weer in te dammen naar vier tot vijf 
punten. Hierna bleef de voorsprong 
behouden en lukte het beide teams 
niet om de wedstrijd nog verder 
een bepaalde richting in te duwen. 
Achilles bleef tot het einde van de 
wedstrijd strijd leveren, maar het 
mocht ze niet baten: De einduit-
slag was 19-23 in het voordeel van 
Bedo.

Ook Heren 1 bleef de gezette koers 
varen. In Boekel wachtte Habo’95. 
De heren wisten ook dit klusje te 
klaren. Met 22-27 gingen de pun-
ten mee naar Beek en Donk. De ko-
mende twee weken worden zwaar, 

dan wachten medekoplopers PSV 
en Saturnus.

Tevens zijn de lotingen van de be-
kercompetitie bekend. Dames 1 
treft thuis Olympia ‘89 uit Oss, 
terwijl Heren 1 op bezoek mag bij 
Tremeg. Beide wedstrijden dienen 
tussen 24 november en 24 decem-
ber gespeeld te worden. De exacte 
datum en tijd worden door de ver-
enigingen in overleg bepaald. Zodra 
deze bekend zijn, verschijnen ze op 
de website van HV Bedo.

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

handbal

Het jonge team van Heren 2 behaalde de derde zege op rij

paardensport
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

Jeugd BC Mixed actief op 
MieCon toernooi

Vlnr: Indy Raaijmakers, Anke van Dijk, Novi 
Wieland, Robin Slaets en Meike van Zutven

Beek en Donk – Vijf jeugdleden van 
Badmintonclub Mixed namen zondag deel 
aan het jeugdtoernooi in Mierlo. Dit toer-
nooi wordt jaarlijks georganiseerd door de 
vereniging uit die plaats in samenwerking 
met Con Brio uit Helmond. Een goed bezet 
toernooi waarbij de enkelspelen in een af-
valsysteem worden gespeeld. Hoe hebben 
de Mixed leden het er vanaf gebracht?

Omdat de klok het afgelopen weekend een 
uur was terug gezet voelde de begintijd van 
9.00 uur niet zo vroeg aan. Er werd gespeeld 
in diverse klassen, ingedeeld op leeftijd. De 
jeugd kon zich inschrijven voor drie onder-
delen: Enkelspel, Dames- of Herendubbel en 
Gemengd Dubbel. Zoals gezegd werd het 
enkelspel in een afvalsysteem gespeeld. Dat 
wil zeggen dat je bij verlies uit het toernooi 
ligt. De dubbels daarentegen worden volgens 
het zogenaamde Zwitsers Systeem gespeeld. 
Je speelt met je partner de hele dag tegen di-
verse koppels. Wie het aan het eind van de 
dag het beste heeft gedaan, gaat als winnaar 
naar huis. Bijna alle leden van Mixed kwa-
men ver in het enkelspel. Novi Wieland werd 
tweede in de B-klasse en Robin Slaets haalde 
de tweede plaats in de C-klasse. Meike van 
Zutven werd daar gedeeld derde. Robin werd 
daarnaast nog tweede in het Damesdubbel 

en won de eerste prijs in het Gemengd 
Dubbel. Anke van Dijk en Indy Raaijmakers 
vielen deze keer niet in de prijzen, maar heb-
ben wel enkele mooie partijen gespeeld. 

Algemene Ledenvergadering  
Op vrijdag 24 oktober werd in de kantine 
van sporthal d’n Ekker de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van BC Mixed gehouden. 
Tijdens de traditioneel drukbezochte verga-
dering hoorden de leden dat de vereniging 
er financieel gezond voor staat. Ook het le-
denaantal stijgt de laatste jaren structureel 
en de betrokkenheid van de leden bij de ver-
eniging werd door het bestuur als sterk punt 
naar voren gebracht. Met veel actieve vrijwil-
ligers -en het hele jaar door activiteiten- is 
Badmintonclub Mixed een levendige vereni-
ging waarbij sportiviteit en gezelligheid hand 
in hand gaan. 

Clubkampioenschappen
Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 november 
zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen voor 
jeugd en senioren. Gedurende die dagen zijn 
toeschouwers van harte welkom in sporthal 
d’n Ekker. Kijk voor meer informatie over de 
vereniging op www.bcmixed.nl en Facebook.
com/bcmixed.   

badmintonPony Winter Dressuur 
wedstrijd in de Manege

paardensport

Anne van Schijndel met ‘Evy’

Lieshout - De eerste winter pony wedstrijd in 
Manege D´n Perdenbak werd op 24 oktober 
gehouden. ´s Avonds was het gelukkig droog, 
zodat er buiten losgereden kon worden, daarna 
werden de proeven binnen op de mooie nieuwe 
zandbodem gereden. 

Er werden mooie punten behaalt door de jonge 
ruiters uit Laarbeek. Op 14 november is er weer 
een paarden dressuur wedstrijd in de Manege. 
Inschrijven kan door het inschrijfformulier te mai-
len naar wedstrijdderaam@live.nl. Meer foto’s van 
de wedstrijd staan op www.stichtingderaam.nl.

Klasse AB 
Klasse B: 1. Maud Vesters met Danny 195 pun-
ten, 3. Emma van Rooi met Alex 183 punten. 
2de proef: 1. Maud Vesters met Danny 189 pun-
ten, 2. Emma van Rooi met Alex 184 punten.

In de categorie CDE 
Klasse B: 1. Anne van Schijndel met Evy 202 
punten, 2. Robin Bardoel met Agrion´s Warren 
184 punten, 4. Robin Bardoel met Happy 177 
punten, 5. Shirley de Klerk met No Fear 174 
punten, 6. Julie van de Ven met Jali Lago 171 
punten.
2de proef: 1. Anne van Schijndel met Evy 195 
punten, 2. Julie van de Ven met Jali Lago 185 
punten, 3. Shirley de Klerk met No Fear  181 
punten, 5. Robin Bardoel met Agrion´s Warren 
177 punten, 6. Robin Bardoel met Happy 175 
punten.

In de Categorie CDE
Klasse L1 en L2: 5. Sylvia van de Hurk met Jessie 
188 punten, 6. Ilvy Maas met Esmeralda 186 
punten.
2de proef: 1. Sylvia van de Hurk met Jessie 196 
punten, 4. Ilvy Maas met Esmeralda 184 punten.
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‘ 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

wipschieten Vrije wedstrijd
Brabants 
wipschieten

Aarle-Rixtel/Someren - Het was 
een bijzondere ervaring, schieten 
zonder daglicht op verlichte schiet-
bakken. Op zaterdagavond nam het 
Onze Lieve vrouwe gilde deel in 
Someren aan een vrije avondwed-
strijd Brabants wipschieten bij het 
sint Joris gilde.

Het schieten wordt bemoeilijkt om-
dat de diopter niet goed te zien is en 
het centreren van het doel hierdoor 
bemoeilijkt wordt. Op het onderdeel 
erekampioen was er een 2e plaats 
voor Henk van der Velden van het 
Onze Lieve vrouwe gilde uit Aarle-
Rixtel, na een lange onderlinge strijd 
tussen de vier overgebleven schut-
ters. Ook op het onderdeel vrije 
hand wordt Henk van der Velden 
2e. De andere schutters uit Laarbeek 
vielen helaas buiten de prijzen. 

De volgende vrije wedstrijd Brabants 
wipschieten vind plaats op zon-
dag 2 november op het schietter-
rein van het Sint Servatius gilde uit 
Lieshout. Op zaterdag 1 november 
zal de afsluitingswedstrijd plaats-
vinden voor de Kampioen van 
Laarbeek bij het Onze Lieve Vrouwe 
gilde in Aarle-Rixtel op het ‘Jan van 
Doorenpaviljoen’, aanvang 13.00 
uur. 

Wilt u ook eens kennismaken met 
het Brabants wipschieten? Neem 
contact op met het gilde van Onze 
Lieve vrouwe te Aarle-Rixtel via 
Secretariaat@olvgilde.net 

Uitslag Laarbeekse deelnemers
Erekampioen: 2e Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel
Vrije Hand: 2e  Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel

wielersport Veldtoertocht in Beek en Donk

Beek en Donk – in Beek en Donk 
wordt komende zondag (2 novem-
ber) de 19e veldtoertocht gehouden. 
Deze veldtoertocht is een toertocht 
voor ATB-ers en veldrijders en is een 
van de mooiste tochten in Zuidoost 
Brabant. 

Meer dan 90% van de tocht gaat over 
onverharde wegen en paden. Voor de 
deelnemers is er een grote parkeerge-
legenheid op 100 meter van de start. 
Er kan gefietst worden in de afstan-
den 30, 40 of 45 kilometer en het is 
mogelijk om onderweg van afstand te 
veranderen.

Het parcours, wat vooral door velden 
en bossen loopt, is zeer gevarieerd, 

gedeeltelijk vernieuwd, en alle facet-
ten zijn aanwezig voor de echte bi-
ker. De organisatie, die in handen is 
van Wieler Toer Club Beek en Donk, 
zorgt voor een goed met linten en pij-
len aangegeven route, waarbij iedere 
deelnemer in zijn of haar eigen tempo 
kan genieten van de omgeving en 
de inspanning. Op het parcours zijn 
beveiligde oversteekplaatsen en rou-
tecontroleurs aanwezig. Op de pauze-
plaats, ongeveer halverwege de route, 
wordt gezorgd voor de verzorging van 
de inwendige mens, is de EHBO aan-
wezig en kleine reparaties kunnen daar 
uitgevoerd worden. Na afloop is er de 
mogelijkheid om de fiets af te spuiten 
en na te kletsen onder genot van kof-
fie of iets anders.

De start en inschrijving van de toer-
tocht zijn tussen 9.00 en 10.00 uur 
in het KPJ-gebouw ‘de Zwink’ aan de 
Heereindsestraat (langs de sportvel-
den van Sparta’25). Vanaf de invals-
wegen van Beek en Donk wordt het 
vertrekpunt met borden aangegeven. 
De deelnamekosten zijn €3,00 voor 
NTFU leden en €4,00 voor niet-leden. 
Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen 
voor €1,00 aan de tocht deelnemen.

Meer informatie is te verkrijgen via 
www.wtcbeekendonk.nl, bij Toon 
Swinkels, tel. 0492-462451 of René 
van Loon, tel. 06-13756955 of per 
e-mail info@wtcbeekendonk.nl.  

Zondag wordt de 19e veldtoertocht gereden

handboogschieten Mooi resultaat 
Handboogschut-
terij de Eendracht

Aarle Rixtel - Schutters van 
Handboogschutterij de Eendracht 
behaalden afgelopen donderdag 
een mooi resultaat op de doel van 
Handboogvereniging Strijd in Vrede. 

De Eendracht was met 6 schutters 
aanwezig in Beek en Donk voor het 
verschieten van de wedstrijd voor het 
Zwaantoernooi. Frank Schepers schoot 
231 punten, wat zijn beste seizoenpres-
tatie was van dit jaar. Gerrie van Hoof 
kwam schoot 163 punten, slechts 1 
punt tekort voor evenaring van zijn PR 
als houtschutter.

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Frank Schepers 231; 2. Walter Jansen 
214; 3. Jo Maas 191; 4. Jan van Rooy 
178; 5. Arno Donkers; 178; 6. Gerrie 
van Hoof 163 (hs)
 
Op zaterdag 1 november wordt op de 
doel aan de Lijsterstraat 25 de 14e wed-
strijd van het van Ganzenwinkeltoernooi 
verschoten. Tegenstander is HBV Oude 
Roem Handhaven uit Someren, aan-
vang 17.00 uur.

Pater Eustachiuslaan 13
Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl

Jongste jeugd Badminton Club Lieshout kent 
moeilijke competitie 

Lieshout - In de derde afdeling van 
de leeftijdsklasse tot 13 jaar heeft 
BCL-U13/VKS Autoservice het erg 
moeilijk. De eerste deelname aan 
een échte competitie is erg moeilijk 
voor de vaak pas startende badmin-
tonners. De uitwedstrijden tegen de 
leeftijdsgenoten uit Veldhoven en 
uit Den Bosch werden dan ook met 
grote cijfers verloren. Lichtpuntje in 
deze partijen was wél het allereerste 
wedstrijdpunt dat door het team werd 
binnengehaald.

BC Veldhoven-U13 - BCL-U13/VKS 
Autoservice: 7-1
In de uitwedstrijd tegen het 
Veldhovense U13-team werd het aller-
eerste wedstrijdpunt van deze compe-
titie binnen gehaald. Dat gebeurde in 
de mixpartij van Margee Hildegenaar 
en Nard van Loon die samen ook nog 
eens erg ‘dik’ wonnen van Gido van 
Heeswijk en Sanne van den Biggelaar: 
8-21, 9-21. Ook tijdens de singlepartij 
van Margee Hildegenaar was het team 
al dicht bij een puntje. De driesetter die 
ze afwerkte verloor ze echter alsnog in 
de beslissende derde set. Tijn van den 
Baar, Nard van Loon en Sofie van de 
Laarschot konden dat niet nadoen. Zij 
verloren steeds in twee sets hun dub-
bel-, mix- en singlepartijen, waardoor 
het resultaat uiteindelijk bleef bij het 
ene punt dat in de een-na-laatste mix-
partij werd binnengehaald.

BCH-U13 - BCL-U13/VKS
Autoservice: 8-0
In de uitwedstrijd tegen de sterke kop-
loper van de derde afdeling was er geen 
enkele eer te behalen voor BCL-U13/
VKS Autoservice. De krachtsverschillen 

waren immers enorm. In de dubbelpar-
tijen verloren Nard van Loon en Pepijn 
Kerkhof de jongsdubbel. Ook Margee 
Hildegenaar en Sofie van de Laarschot 
verloren de meisjesdubbelpartij. In 
de singlepartijen wist alleen Margee 
Hildegenaar een score van boven de 
10 te behalen tegen haar tegenstand-
ster. Pepijn Kerkhof, Nard van Loon en 
Sofie van de Laarschot kwamen zo ver 
niet. Zij verloren duidelijk, allen met 
een minimale score. Ook de afsluiten-
de mixpartijen brachten geen ander 

beeld. BCL-U13/VKS Autoservice be-
haalde slechts 14 punten in de vier 
sets die gespeeld werden, waardoor 
het team stijf onderaan blijft staan in 
de leeftijdsklasse tot 13 jaar. Door de 
overwinning blijft BCH-U13 de trotste 
koploper.

Programma 2 november
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels – 
BV ’67 Veghel 5
10.00 BCL-U13/VKS Autoservice – BC 
’67 Veghel U13-2

 BCL-U13/VKS Autoservice met (onder vlnr) Sofie van de Laarschot en Tijn van 
den Baar en (boven vlnr) Margee Hildegenaar, Nard van Loon en Pepijn Kerkhof
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E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL
Einde Groenstrook

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

‘Uw zorg, onze zorg’
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Dansen ‘Tieners van toen’
20.00 uur, Café de Tapperij,
Beek en Donk

Vrijdag 31 oktober 

Live marathon-uitzending via 
Radio Kontakt (in actie voor 
Jayden)
Vrijdag 8.00 uur tot en met zaterdag 
18.00 uur, Laarbeek

Wild- en Wijnavond
18.30 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Latin Avond + Workshops (start 21.30 
uur)
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
Cafe Zaal de Tapperij

Zaterdag 1 november 
Expositie illustratief vormgever Freddie 
Segers t/m 30 nov.
Van Schijndel, Passie voor Wonen, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Natuurwerkdag IVN Laarbeek
9.00 uur, Zandpad tegenover 
ecotouristfarm de Biezen, Aarle-Rixtel

Ouderwets koken met The Shooters en 
de scouting
11.00 uur, Culinair centrum, 
Aarle-Rixtel

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

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

Expositie beeldend kunstenaar Dennis 
Epke t/m 23 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Gezinsviering
18.30 uur, O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk, Mariahout

Concert: Musik Ohne Grenzen
20.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Rocking Daddy (50s Rock)
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Bekendmaking Prins en Boerenpaar 
Teugelders
20.30 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Zondag 2 november 
WTC Beek en Donk, Eigen veldrit 
zwinkel
8.00 uur, Startplaats KPJ terrein, 
Beek en Donk

Creatiefmarkt De Egel
10.30 uur, De Schuurherd, 
Heuvelplein, Beek en Donk

Duvelscross
11.00 uur, Duvelsberg aan ‘t Hof in 
Lieshout

Ekkerfestival
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Jeugdbekendmaking Teugelders
13.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Expositie 2e wereldoorlog
14.00 uur, Heemkamer Aarle-Rixtel

Open Laarbeekse DEJA JAM Session
14.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Expositie Tweede Wereldoorloog
14.00 uur, Heemkamer Aarle-Rixtel

Maandag 3 november 
Scheidingscafé
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Donderdag 6 november 
KBO Lieshout, lezing: ‘Stilstaan bij de 
levensgrens’
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Late night shopping/sfeeravond bij 
Van Schijndel, Passie voor wonen
18.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Fototentoonstelling rondom Beek en 
Donk
20.00 uur, Heemgebouw De Lange 
Vonder, Beek en Donk

Vrijdag 7 november 
Après Ski Party (18+)
20.00 uur, Kantine Sparta’25, 
Beek en Donk

Uitreiking Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Mark van de Veerdonk met ‘TOF’
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zaterdag 8 november 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Jubileumconcert Muzikale en Southern 
Comfort Barber Gals
20.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Bierproeverij
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Concert OJO i.s.m. Revuekoor
20.15 uur, Zaal De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

The Santana Tribute Band met 
supportact Powerstation
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 9 november 
IVN wandeling de Biezen
10.00 uur, Biezen 5, Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
10.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal De Gele Kielen
14.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Concert accordeonkwintet Arte
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel
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