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Scholenproject Aarle-Rixtel van start: Muziek=COOL

Aarle-Rixtel – Leden van 
harmonie De Goede Hoop 
hebben afgelopen zaterdag, in 
basisschool ‘De Driehoek’, allerlei 
muziekinstrumenten uitgereikt aan 
meer dan 100 kinderen van de drie 
Aarle-Rixtelse basisscholen. Dit in 
het kader van het scholenproject 
‘Muziek=COOL’. Met dit project, 
waarvoor de harmonie een 
subsidie heeft ontvangen van het 
Oranje Fonds en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, krijgen alle 
kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 
de kans om te ontdekken hoe leuk 
het is om samen muziek te maken.

Initiatiefnemers en organisatoren 
Dirk Verhoeven, Heleen van 
Asten, Mandy Prinsen en Marieke 
Bouwman willen met dit project 
alle kinderen op de lagere school in 
aanraking laten komen met muziek 
en een instrument. Dirk Verhoeven: 
“Met een goed beargumenteerd plan 
hebben we subsidie aangevraagd 
bij het Oranje Fonds.” Dit fonds, 
dat sociale initiatieven steunt om 
verbinding te bevorderen tussen 
groepen mensen in de samenleving, 
heeft in mei 2013 de aanvraag 
van harmonie De Goede Hoop 

gehonoreerd met een subsidie van 
€30.000,-. Dirk: “Met deze subsidie 
hebben we het project op kunnen 
starten. We hebben instrumenten 
aangeschaft en vrijwilligers op laten 
leiden tot ‘muzieleerkrachten’.” 
Deze vrijwilligers zijn allemaal 
ervaren muzikanten van harmonie 
De Goede Hoop.

Vanaf volgende week verzorgt Dirk 
in de groepen 5 lessen Algemene 
Muzikale Vorming. In de groepen 
6 en 7 (en volgend jaar ook in de 
groepen 8) laat Dirk de kinderen 
echt muziek maken. In elk van 
deze vijf klassen heeft hij een 
compleet orkest samengesteld. 
Alle 111 leerlingen krijgen een 
écht instrument ter beschikking. 
Onder schooltijd verzorgt ‘Meester 
Dirk’ de wekelijkse orkestlessen. 
Buiten schooltijd krijgen de 
leerlingen instrumentlessen van de 
‘muzieleerkrachten’. Muzieleren is 
een samenvoeging van musiceren 
en leren.

Al maanden zijn de enthousiaste 
organisatoren bezig met de vele 
voorbereidende werkzaamheden. 
Samen met de scholen hebben zij 

een planning gemaakt, de ouders en 
daarna de kinderen geïnformeerd. 
Dirk: “De kinderen mochten de 
instrumenten uitproberen en hun 
voorkeur opgeven. Daar hebben we 
met de orkestsamenstelling zoveel 
mogelijk rekening mee gehouden.”

Zaterdagmiddag 26 oktober 
was het zover. Voor ieder kind 
lag er, per instrumentsoort in de 
diverse klaslokalen gesorteerd, 
een instrument klaar inclusief 
muziekstandaard en lesboek. Om 
16.00 uur stroomde ‘De Driehoek’ 
vol met leerlingen en hun ouders. 
De ‘muzieleerkrachten’, die de 
instrumentuitreiking verzorgden, 
gaven een eerste instructie 
over de instrumenten en de 
muziekstandaarden. Ook lieten 
zij de ouders en hun kinderen een 
contract ondertekenen waarin 
deze beloofden goed voor hun 
bruikleeninstrument te zorgen.

“De kinderen zijn heel enthousiast”, 
aldus ‘slagwerk-muzieleerkracht’ 
Frank van den Heuvel. “Ze staan te 
popelen om te beginnen.” Dit wordt 
bevestigd door diverse leerlingen. 
Trompet-leerling Has Verstappen: 

“Ik vind het heel leuk. Ik ga de 
trompet thuis meteen uitpakken.” 
Trombone-leerling Lars Maas: “Ik ga 
dadelijk meteen oefenen.” Ook de 
orkestsamenstelling wordt als zeer 
positief ervaren. Trompet-leerling 
Sanne Weekamp: “Ik vind het heel 
leuk dat we samen met onze klas 
een orkest kunnen maken.”

Ouders zijn eveneens blij met 
Muziek=COOL. Vader Niels Maas: 
“Ik vind het een heel goed project. 
Mijn vader was ook muzikant. Ik 
hoop dat onze Lars iets van zijn 
talent heeft meegekregen.” Moeder 
Martine Weekamp: “Ik vind het 
super. Het is een geweldige kans om 
samen met andere kinderen muziek 
te maken. Ik bespeel zelf geen 
instrument. Ik ben altijd een beetje 
jaloers op mensen die wel muziek 
kunnen maken.”

Nadat de kinderen een aantal 
lessen hebben gevolgd, zullen de 
orkesten enkele optredens gaan 
verzorgen op diverse plaatsen in het 
dorp. Moeder Martine Weekamp: 
“Muziek=COOL is gewoon gaaf 
voor het hele dorp. Het geeft een 
stuk binding en saamhorigheid.”

Fotograaf: Daphne van Leuken

Aarle-Rixtel - In de top 100 staan van 
beste cafetaria van Nederland. Het 
is een droom voor iedere snackbar. 
Voor Snackpoint Le Patat uit Aarle-
Rixtel werd het werkelijkheid. Van 
de maar liefst vijfduizend cafetaria’s 
in Nederland eindigde deze 
horecaonderneming op een mooie 14e 
plaats in de top 100.

In augustus kregen de drie eigenaren 
van Le Patat (Jolanda Relou, Bart 
en Suus Krause) het bericht dat ze 
meededen voor de publieksprijs, een 
nieuwe prijs in 2013. “Als je doorging 
naar de 2e ronde, mocht je meedoen 
om de vakprijs. Toen dit gebeurde, 
wisten we dat we in de race zaten. 
Op 1 oktober kregen we een mail 
met de bevestiging dat we in de top 
100 stonden”, vertelt Bart. Leuke 
bijkomstigheid is dat Snackpoint Le 
Patat door een nog onbekend persoon 
is aangemeld voor deze prestigieuze 
cafetariawedstrijd. “Die persoon zijn 
we absoluut heel erg dankbaar”, aldus 
een enthousiaste Bart.

Het drietal was aangenaam verrast 
met de torenhoge klassering. Suus: 
“We gingen vanaf nummer 100 het 
lijstje af. Maar we kwamen onszelf 
niet tegen en twijfelden nog even of 
we de mail wel goed hadden gelezen. 

Maar opeens stonden we daar op de 
14e plaats! We schrokken gigantisch 
van deze hoge klassering. Dit is de 
mooiste prijs die een cafetaria kan 
winnen! Daarnaast zijn we de op twee 
na hoogste binnenkomer.” 

Er waren een aantal prijzen te verdelen, 
waaronder de publieksprijs en de 
vakprijs. Voor de publieksprijs konden 
mensen stemmen. Voor de vakprijs 
werden de cafetaria beoordeeld door 
een vakjury. Enkele juryleden hebben 
als ‘mysteryguest’ een bezoek gebracht 
aan Le Patat. Zij gaven punten op 
50 verschillende onderdelen. Uit al 
deze bezoeken werd het gemiddelde 
genomen. Dat Le Patat een extreem 
hoge score heeft behaald moge 
duidelijk zijn. Een 8,9 was het minimum 
om in de top 100 te komen.

Het drietal verkeert in een euforische 
stemming en heeft direct actie 
ondernomen. “We zijn supertrots 
op ons hele team. Het was de eerste 
keer dat we in de race zaten om de 
vakprijs en deze prestatie is meer dan 
een bekroning op ons werk. Om dit 
te vieren geven we iedere 14e gast de 
bestelling (m.u.v. tabakswaren) gratis 
in de periode van maandag 4 tot en 
met zondag 10 november!”, aldus de 
drie opgetogen eigenaren.

Snackpoint Le Patat 14e beste cafetaria van Nederland 

“Dit is de mooiste prijs die 
een cafetaria kan winnen”

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

De Jumbo in Mariahout 
heeft nieuwe openingstijden

Maandag t/m vrijdag van          08:00 tot 20:00
Zaterdag van                             08:00 tot 18:00  

Laarbeek

Vlnr Jolanda Relou, Amber van Hoof, Tim Steenbakkers, Suus Krause, Bart Krause
Niet op de foto: Nicole Relou, Frank van der Aa, Mark Thijs
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Ook wanneer u elders verzekerd bent
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

Een optimist is iemand die iets koopt 
van een Jood en denkt het met winst 
aan een Schot te kunnen verkopen.

Wiet van Broeckhoven 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Biermansstraat is genoemd naar Peter Anton Biermans. Deze was 
van 1 januari 1870 tot 1 januari 1921 hoofd van de toenmalige Open-
bare school. Deze (jongens)school was gevestigd aan de Dorpsstraat. 
In 1855 werd hier een nieuw gemeentehuis gebouwd met een inpan-
dige openbare school en een inpandige hoofdonderwijzerswoning. 
Tot die tijd (vanaf 1648) werd de Mariakapel aan de Bosscheweg als 
school resp. raadhuis gebruikt.

Onder Biermans is de school in 1910 uitgebreid van 2 naar 3 klaslo-
kalen. Toen in 1920 de nieuwe onderwijswet van kracht werd, kre-
gen ook Bijzondere scholen recht op subsidie .Op zondag 10 oktober 
1920 kondigde pastoor Maas aan, dat het RK Kerkbestuur van plan 
was om een RK Jongensschool op te richten met de naam Sint Jo-
zefschool. Er waren maar weinig niet-katholieke leerlingen, zodat de 
overgang van Openbaar naar Bijzonder Onderwijs geen ernstige con-
sequenties had. Per 1 januari 1921 werd besloten tot opheffing van 
de Openbare school. Het schoolhoofd,dus de heer Biermans, kreeg 
per gelijke datum zijn ontslag maar mocht tot aan zijn dood ( hij is op 
22 juni 1922 overleden)  gebruikmaken van de onderwijzerswoning. 
Ook werd er een straat naar hem genoemd: de onderhavige Bier-
mansstraat. Na de oorlog kwamen hier de eerste nieuwe naoorlogse 
woningwetwoningen te staan, die toen nog eigendom waren van het 
gemeentelijk woningbedrijf van Aarle-Rixtel. Inmiddels is een aantal 
hiervan al weer vervangen door nieuwbouw. Maar Biermans heeft 
zijn straat(naam) behouden!

Henk van Beek, Heemkundekring Aarle-Rixtel 

DE BIERMANSSTRAAT

In Memoriam Sjaak Vorstenbosch
Op 20 oktober jl. is, na een kort ziekbed, 
op 71-jarige leeftijd onze Gildebroeder 
en Deken-Schatbewaarder Sjaak 
Vorstenbosch ons ontvallen. Met dit 
overlijden verliest het Sint Servatius Gilde 
Lieshout – Mariahout, een Gildebroeder  
pur sang. Een medebroeder met wie 
je graag van doen had. Sjaak was 
een zeer aimabele, sympathieke, 
bescheiden en inspirerende persoon. Hij 
had altijd vertrouwen in alles wat aan 
hem gevraagd werd om dat op zich te 
nemen. “Het komt allemaal goed”, was 
een van zijn reacties als hem gevraagd 
werd of hij hier of daar aan gedacht 
had. Sjaak was een man van weinig 
woorden en veel daden.

Naast zijn grote inzet voor het Sint 
Servatius Gilde Lieshout – Mariahout, 
zette hij zich ook in bij de groep senioren 
geweerschutters kring Peelland. Daar 
bekleedde hij de functie van voorzitter. 
Als ook daar zaken geregeld moesten 
worden dan was ook weer alles tot in 
de puntjes geregeld.

In 2014 zou Sjaak 50 jaar als 
penningmeester zijn werkzaamheden 

hebben verricht. In de periode van na 
de oorlog tot aan het moment van  
de reactivering van het Sint Servatius 
Gilde, heeft hij steeds een belangrijke 
rol gespeeld. Tot aan het overlijden van 
zijn vrouw Ria heeft Sjaak zich altijd 
door haar gesteund geweten. Het Sint 
Servatius Gilde Lieshout – Mariahout 
alsook het regionale Gildewezen 
verliezen in Sjaak een zeer waardevolle 
en enthousiaste Gildebroeder.

In memoriam - K.V. Spirit 
herdenkt Riek Meijers

Lieshout – De 82-jarige Riek Meijers 
overleed op 22 oktober. Riek heeft 
veel voor Spirit betekend. Jarenlang 
ging Riek mee op korfbalkamp om 
te koken voor de jeugd. Ze deed dan 
ook mee met de optredens, quizzen, 
speurtochten, etc. 

De bloemenactie die Spirit rond 
Moederdag hield, werd jarenlang 
vanuit haar garage gerund. 
Aanhangers vol met geraniums 
werden af- en aangevoerd. De garage 
werd voor één week omgetoverd tot 
bloemenwinkel. Riek hield ook van 
kienen. Als Spirit het organiseerde 
hielp ze mee met de verkoop van de 
lootjes en speelde zelf ook mee.

Het recreantenteam van Spirit is 
jarenlang gecoacht door Riek. Door 

weer en wind zat ze langs de lijn 
het team aan te moedigen. Daarna 
gezellig napraten in de kantine of 
sporthal en vervolgens weer naar 
huis. Alle uitwedstrijden van de 
recreanten vertrokken steevast vanaf 
haar huis, ook toen ze zelf niet meer 
mee kon gaan. 

Riek hield van mensen om haar heen. 
Haar huis in de Baverdestraat was een 
zoete inval voor iedereen waar altijd 
de koffie klaar stond. Gezelligheid en 
hartelijkheid waren Riek op het lijf 
geschreven.

Wij verliezen in Riek een bijzonder 
mens. De dierbare herinneringen 
aan haar zullen we koesteren. We 
wensen haar familie veel sterkte toe 
met het verwerken van dit verlies.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de getoonde belangstelling 

bij het overlijden van ons moeder en oma

Uw medeleven, in welke vorm dan ook, 
heeft ons geholpen bij het verwerken van dit verlies.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het verzorgend 
personeel van verzorgingscentrum ‘De Burcht’ en de huisartsen 

van het Medisch Centrum Beek en Donk.

Kinderen en Kleinkinderen Meulders

Gerarda Meulders – Van Bussel

DANKBETUIGING

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur
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Beek en Donk - Het eerste bedrijf 
op industrieterrein Bemmer IV 
is donderdagmiddag 24 oktober 
officieel geopend. Het gaat om 
ReplaceDirect, een bedrijf dat 
tot een paar weken terug nog 
op vier verschillende locaties in 
Gemert zat. ReplaceDirect is een 
webwinkel voor vervangende 
onderdelen van elektrische 
apparatuur.

De eigenaars - en tevens 
tweeling - Erwin en Maikel 

Verstegen begonnen 
met zijn tweeën tien 

jaar geleden thuis 
in een kamertje.  

Hun onderneming bleek een 
succes te zijn. In de loop der jaren 
groeide het bedrijf uit tot een 
professionele organisatie, waar nu 
125 mensen werken. 

Een aantal jaren terug besloten 
Erwin en Maikel om de grote 
stap te nemen en met gemeente 
Laarbeek om tafel te gaan om 
de plannen voor nieuwbouw 
op het gloednieuwe Bemmer 
IV te bespreken. Nadat de 
knoop was doorgehakt, verliep 
deze nieuwbouw voorspoedig, 
waardoor het bedrijf in september 
intrek nam in het nieuwe pand. 
“Met dank aan de vele hulp van 
ons pap. Zonder hem zou dit er 
niet hebben gestaan”, verklaren 
de broers. 

Trots staat de tweeling 
donderdagmiddag voor het 
pand. De eigenheid van Erwin en 
Maikel straalt de charme van het 

bedrijf uit. Het bedrijf is enorm 
gegroeid, maar daar merk 

je bij Erwin en Maikel 
niets van. Dit is ook 

te merken in het 
pand van 

ReplaceDirect. ‘Het nieuwe 
werken’ komt hier goed tot zijn 
recht. Overal in het pand, op 
het klantcontactcenter en de 
werkplaats/magazijn na, zijn 
flexplekken. Het kantoor van 
Erwin en Maikel is nergens te 
bekennen. “Wij werken ook met 
flexplekken. We willen ons niet 
anders gedragen ten opzichte 
van ons personeel”, vertellen de 
broers bescheiden.

De eigenaren zijn van plan om 
het bedrijf met deze nieuwbouw 
verder uit te breiden. “Omdat we 
nu op één locatie zitten, kunnen we 
veel effectiever werken. Daarnaast 
willen we onze webshop verder 
gaan uitbouwen.”

Wethouder Hans Vereijken spreekt 
ook zijn trots uit over deze eerste 
vestiging op Bemmer IV. “We 
zijn heel trots op de komst van 
ReplaceDirect. Erwin en Maikel 
hebben een groot avontuur aan 
weten te gaan. Zij hebben de 
gemeente vertrouwen gegeven. 
Daarnaast hebben we heel prettig 
samengewerkt.”

Over een week opent het tweede 
bedrijf op Bemmer IV: Ilfari. 

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

Tel. 0499 - 423 453
Mob. 06 84 93 49 00

Beek en Donk - In een gevuld ‘Anker’ 
gaf de Eagles tribute band op zaterdag 
een optreden. De achtmans-formatie 
speelde de sterren van de hemel en 
de onvervalste ‘Westcoast’-sfeer 
dwarrelde in de zaal rond tijdens 
nummers als ‘Why tell me why’ en het 
bekende ‘Hotel California’.

Naast de gewone baan
Alle bandleden, behalve Jan Buis en 
Leon Priest, hebben een gewone baan 
naast hun alter-ego-baan als één van 
de Eagles. Hun hobby is echter de 
muziek van hun favoriete band. Vaak 
spelen ze in muziekgroepen verspreid 
over het land. “Maar als de Eagles 
worden gevraagd voor een optreden 
dan krijgt de tribute-band vaak 
voorrang”, aldus Jan Buis. Hij is één van 
de oudere leden van de groep. Hoewel 
de rest voornamelijk uit het zuiden van 
Nederland afkomstig is, blijkt Jan een 
echte Fries. Hij vindt het niet erg graag 
grote afstanden te reizen om op te 
treden met ‘zijn’ band. 

Plezier
Het idee voor de samenwerking is van 
Leon Priest, die tijdens het concert 
met veel verve alle bandleden aan het 
publiek voorstelt. Aan Jan vraagt hij 
toestemming om te mogen vermelden 
dat deze in het verleden een belangrijke 
taak had in de begeleidingsband 
van André Hazes, net alsof die zich 
daarvoor zou moeten schamen! Maar 
de muziek van de Eagles is Jan toch wel 
op het lijf geschreven. Als één van de 
twee leadzangers straalt het plezier van 

hem af tijdens het optreden. Hij heeft 
een heel andere kleur in zijn stem dan 
Humphrey, die af en toe zo hard en 
hoog zong, dat sommige mensen in de 
zaal de opmerking maakten, wie toch 
die vrouwenstem was die ze hoorden. 

West Coast
De echte Eagles hebben de heren 
nog niet ontmoet. “Die worden zo 
afgeschermd”, aldus Jan, “dat je die 
kans nooit krijgt”. Het is in de toekomst 
misschien de bedoeling, dat deze band 
een uitstapje maakt naar het coveren 
van een andere groep dan de Eagles. 
Jan: ”Er gaan wel eens stemmen op om 
muziek te spelen van andere artiesten, 
maar dan blijft het wel bij muziek van 
de West Coast.”

Uniek
Het was een leuke en unieke ervaring in 
Laarbeek, waar dit soort evenementen 
niet zo vaak plaatsvindt. Een pluim op 
de hoed voor de drie kasteleins die dit 
optreden mogelijk maakten (Herberg 
‘t Huukske, De Tapperij en Café-Zaal 
Dave van de Burgt). Heel veel mensen 
hebben genoten van deze avond. Het 
over het algemeen oudere publiek 
voelde zich weer jong en op diverse 
plaatsen stonden mensen te swingen, 
die dat stadium al lang meenden te 
hebben afgesloten.

De Eagles: een onvergetelijke ervaring

Eerste bedrijf Bemmer IV of� cieel geopend: ReplaceDirect

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

De broers Erwin en Maikel Verstegen 
met rechts naast hen wethouder Hans Vereijken. Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Bijna 400 tieners griezelen in Lieshout

Lieshout - In Lieshout werd er 
zaterdagavond flink gegriezeld. De 
tienerwerkgroepen Cendra (Aarle-
Rixtel), Yammas (Mariahout), De 
Boemerang (Beek en Donk) en &RG-
Teens (Lieshout) hielden samen de 
Laarbeekse Halloweentocht. 

Overweldigend aantal
Met een recordaantal van zo’n 400 
deelnemers, inclusief begeleiders en 
vrijwilligers, noemt Johan Frenken de 
tocht “Een alles-overtreffend groot 
succes!” De in stijl geklede kinderen, in de 
leeftijd van 10 tot en met 15 jaar, hebben 
in een overweldigend aantal gezorgd voor 
gezellige drukte in Lieshout. De wijken 
‘De Muggenberg’ en ‘Nieuwenhof’, 
maar ook de route van en naar café/zaal 
de Koekoek, waren door verschillende 
buurtbewoners mooi en in Halloween-stijl 
versierd. Daarnaast waren de weergoden 
hen goed gezind. De kinderen hebben 
genoten en de enthousiaste bijdrage van 
alle vrijwilligers, hebben inhoud gegeven 
aan het welslagen van de tocht. 

Spannend
Volgens de verhaallijn moesten de 
kinderen 15 puzzelstukken en geld 
verzamelen bij de posten. De politie 
nam het verzamelde geld in, omdat 
de tieners een overtreding begingen 
vanwege de ingestelde avondklok. Het 
doel is glansrijk bereikt door de tieners 
een gedenkwaardige avond te bezorgen. 
Op een enkeling na, die het toch wel wat 
te spannend vond, waren de meesten 
erg positief onder de indruk van de 
spoken, heksen en andere Halloween-
achtige verklede personen, die met hun 
attributen ronddwaalden in de straten en 
bij het ‘slachthuis’ in het bos. Na afloop 
van de tocht werd er in café/zaal ‘De 

Koekoek’ ter afsluiting van het festijn een 
Halloween-disco gehouden. Hier kon de 
jeugd nog even lekker swingen. De drie 
groepen, welke in de prijzen zijn gevallen, 
zijn ten slotte met een toepasselijke prijs 
beloond.

Bedankt
De organisatie kijkt met voldoening en 
trots terug op deze avond en bedankt 
graag alle sponsoren waaronder: 
Emté, Verswarenhuys van Laarschot, 
Bakkerij van Brug, MCD, Jumbo, 
Rabobank, Café-Zaal De Koekoek, 
ViERBINDEN, Jeugdraad Lieshout/
Mariahout, Dorpsraad Lieshout en 
Partyhome Verhuur & Entertainment. 

Daarnaast wil de organisatie alle 
vrijwilligers, deelnemers, begeleiders 
Café/Zaal de Koekoek, buurtbewoners 
en iedereen die hier een bijdrage aan 
heeft geleverd, bedanken. 

Ten slotte
Meerdere foto’s van dit spektakel zijn 
te zien op de websites van Tienerwerk 
Laarbeek, KontaktFM en ViERBINDEN.
Volgend jaar is de organisatie in handen 
van Tienerwerk Yammas uit Mariahout. 

Met regelmaat worden er voor kinderen, 
tot aan de middelbare school-leeftijd in 
de gemeente Laarbeek, leuke activiteiten 
georganiseerd. Voor meer informatie 
of aanmelding kan men terecht bij de 
aangegeven tienerwerkgroepen. 

TE HUUR

Bel voor meer info naar: 06 -10546469

leuke, 
nieuwe appartementen 
midden in Dorpsstraat 
te Aarle-Rixtel. 
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Vrijdag 1 november

10.00 Beek en Donk, Michaëlkerk
Eucharistieviering

Zaterdag 2 november

17.30 Mariahout, O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering met aansluitend zegening 
van de graven op het kerkhof. M.m.v. 
avondwakegroep en oMase-koor:
Intenties in deze viering voor: Hein en Nellie 
van Rooij-van Kemenade, Ties en Anneke 
Donkers-Brouwers en zoon Bart, Truus 
Kruijsen-Brouwers (mged), Anna de Korte, 
Overleden familie, Willem en Grada van den 
Broek-van Dijk, Lee Leenders, Toon Biemans, 
Piet van der Burgt, Theo van der Staak en 
zoon Bart, Ad van de Goor en overleden 
familie, Marlène Hassink, Anneke van den 
Heuvel, Tineke Verhulst-van den Heuvel.

19.00 Lieshout, St. Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Augustinus 
van Hoof (fund), Karel en Paulina van Hoof-
Goossens, Overleden familieleden van de 
Kam-van den Heuvel (fund), Miet Truus en 
Jan van Dooren (fund).

19.00 Beek en Donk, Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Marinus van 
Duuren Maria Aarts de echtgenote en Maria 
en Catharina de dochters, Sjaak en Nelly 
Duijndam, Toon van den Heuvel, Corry van 
Kleef (nms buurt), Toon Kusters, Leo van 
der Leemputten en Cor de zoon, Bernhard 
Cornelissen, Drea Verhagen, Jeremy Doudart 
de la Grée en overleden opa’s en oma’s, 
Jan en Riek Kerkhof-Huijbers, Harrie van 
der Heijden Anna Maria Jansen, Piet Leo 
en Richard van der Heijden, Nelly Maas-
de Lau, Piet van Duijnhoven en overleden 
familieleden, Frans Simons en overleden 
familieleden.

Na afloop van deze viering worden de graven 
gezegend op het Leonarduskerkhof. Op het 
Leonarduskerkhof en op begraafplaats ‘De 
Oude Toren’ is voor deze zegening verlichting 
aangebracht.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Allerzielenviering
Eucharistieviering m.m.v. het  Dames- en 
Herenkoor. 
Intenties in deze viering voor: Overleden 
ouders Willy en Martina Aarts,  Frans 
Vogels, Noud en Mio Raaijmakers, Antoine 
van Bommel en vader Christ .

Zondag 3 november 

09.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Peuter- en kleuterviering

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met Samenzang
31e zondag door het jaar
Intenties in deze viering voor: Overleden 
begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde, Hanneke van Berlo, Sien Nooijen  
(fund.), Martien van der Linden, Overleden 
ouders Bertha en Wim van Dijk (verj. 
moeder).
   
09.30 Lieshout, St. Servatius
31ste zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor 
Gezinsviering met als thema ‘Herfst’
Intenties in deze viering voor: Frits van 
Kaathoven (mged), Piet Slegers en overleden 
familieleden Slegers-Toonders, Lambertus en 
Cathariene Manders-van de Vossenberg en 
dochter Marietje, Jo Manders-Maas, Jan van 
der Heijden, Theo en Dréon Thielen, Grard 
Crooijmans. 

11.00 Beek en Donk, Michaëlkerk
Eucharistieviering Gildeviering Leonardusgilde 
m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Antonius van 
den Heuvel, Gerta Thijssens, Albert en Lonne 

van Uden, Gerrit en Truus Kruijsen-Brouwers, 
Nellie van Zutven-Sterken, Harrie van den 
Heuvel Arnolda van de Laar de echtgenote 
en Mia de dochter, Sjaak Loos, Martien van 
den Eijnde (nms gilde), Piet van Dommelen, 
Piet en Anna Aarts, Jan en Riek van den 
Heuvel-van Dijk, Wilhelmus en Gordina 
Spoormakers-van den Eijnde en hun kinderen 
Mariëtte en Lambèr, Theodorus en Jacoba 
Jonkers-Bardoel, Bernhard Cornelissen, Johan 
en Drica van Lieshout-van Rixtel Gerard de 
zoon en Maikel en Dirk de kleinkinderen 
(nms gilde), Jan Graat, Jo en Piet Penninx-
Verbakel, Johan en Martha Heesakkers-Dirks 
en overleden familieleden.

Na afloop van deze viering brengt het gilde 
een vendelgroet op het kerkplein en daarna 
worden de graven gezegend op begraafplaats 
‘De Oude Toren’. 

Maandag 4 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 5 november

09.00 Beek en Donk, Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 6 november

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

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel  
Rozenkransgebed

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 31 oktober - 6 november

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

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

Eucharistieviering Patroonsfeest 
St. Leonardus
Beek en Donk - Het gilde 
St. Leonardus viert met de 
parochiegemeenschap van Beek en 
Donk op zondag 3 november 2013 
om 11.00 uur het feest van hun 
patroon. Deze plechtige viering 
vindt plaats in de Michaëlkerk in 
Beek en wordt voorgegaan door 
pastor Jos Verbraeken en diaken-
gildepastor Franklin De Coninck, 
terwijl de muzikale ondersteuning 
verzorgd wordt door het St. 
Leonarduskoor, onder leiding van de 
dirigent H. Heesakkers en organiste 
A. Werners.

Sint Leonardus is niet alleen de 
patroon van het gilde maar ook 
heel speciaal van de parochie Donk, 
waar de Leonarduskerk naar hem 
is genoemd. Natuurlijk hadden 
zij deze viering graag gehouden 
in hun mooie en vertrouwde 
Leonarduskerk, maar die is in het 
begin van dit jaar onttrokken aan de 
eredienst. Zij hopen dat ondanks de 
sluiting van de Leonarduskerk toch 
veel parochianen 

uit Beek en Donk deze viering zullen 
bijwonen. U bent van harte welkom.

Van oudsher is de H. Leonardus 
patroon van de gevangenen, 
gehandicapten en zwangere 
vrouwen. Ook bij ziekte van het vee 

wordt hij aangeroepen. De viering 
van Leonardus heeft zich in de loop 
van meer dan duizend jaar over heel 
Europa verspreid. Ook op De Donck 
wordt Leonardus al honderden 
jaren vereerd en aangeroepen. De 
aan hem toegewijde kapel op De 
Donck in 1422 trok veel pelgrims 
om de machtige patroon aan te 
roepen. Helaas verdween de oude 
kapel, maar de gildebroeders van 
het Leonardusgilde hebben in 1979 
een nieuwe kapel gebouwd aan de 
Goorloop.  Dus Leonardus blijft toch 
op De Donck. De echte feestdag 
van Leonardus is op 6 november, de 
sterfdag van de patroon. Daarom dat 
zij op deze dag hun teerdag houden, 
die begint met een gebedsdienst. 
Het verslag van deze feestelijk dag 
leest u over 14 dagen in deze krant.

In Memoriam Wilbert van Rixtel
Bakel, 26 maart 1975  -  Helmond, 24 oktober 2013

Intens verdrietig en met grote 
verslagenheid, hebben wij 
kennisgenomen van het totaal 
onverwachte overlijden van Wilbert 
van Rixtel. Geboren en getogen in 
Bakel en overleden in het ziekenhuis 
van Helmond. Meer dan de helft van 
zijn leven samen met zijn geliefde Judith 
Scheepers en sinds 2009 werkzaam bij 
bouwbedrijf Heijmans, als calculator/
werkvoorbereider. Al zijn vrije tijd 
investeerde Wilbert in WiSH Events. 
Tezamen met zijn WiSH-collega’s 
vormde hij één team en coördineerde 
hij, vol overgave, de algemene 
veiligheid. 
WiSH Outdoor was een van zijn 
grootste passies. Vanaf de oprichting 
was Wilbert actief betrokken bij 
de organisatie van WiSH Outdoor. 
Onvermoeibaar, doordacht en positief 
als altijd, heeft hij als coördinator de 
zaken rondom beveiliging en veiligheid, 
gedurende 7 jaar, naar een hoog niveau 
getild. 

Wilbert bood altijd een helpende hand 
aan, voor alles en iedereen. Een man 
van zijn woord, met een hart van goud. 
Een allemansvriend. Zelfs op de meest 
hectische momenten, bleef hij een 
baken van rust. Een rots in de branding! 
Wilbert wist op een prachtige wijze 
mensen te inspireren en aan zich te 
binden. Een voorbeeld daarvan was 
onder meer zijn voorkeur voor verticaal 
gestreepte overhemden. “Wij hadden 

geen andere keuze dan te focussen op 
zijn gezicht en verhaal, anders zouden 
wij scheel zijn geworden van al die 
streepjes!”, aldus zijn vrienden en 
WiSH-collega’s.

Wilbert stond bekend als een 
bescheiden persoonlijkheid welke 
keer-op-keer en op zijn unieke manier, 
het beste in mensen naar boven wist 
te halen. Nooit bedoeld om op de 
voorgrond te treden, integendeel. Zelfs 
bij het dankwoord voor alle vrijwilligers, 
tijdens de WiSH eind-show, zag je 
hem niet op het podium. Hij bleef van 
mening dat hij op dat moment niet voor 
zijn doel, de algehele veiligheid, kon 
instaan. Helaas heeft nu op 30 oktober 
j.l., tot ons grote verdriet, maar onder 

grote belangstelling, ‘Wilberts laatste 
optreden’ plaatsgevonden.

Wilbert, gepassioneerd veiligheids- 
coördinator, enthousiast vrijwilliger en 
bovenal een dierbare vriend: Je was 
altijd ruim op tijd en had een hekel aan 
te laat komen, maar deze keer ben je 
echt véél te vroeg gegaan. 
Jouw overlijden heeft een grote leegte 
achtergelaten binnen de WiSH-familie. 

Bedankt voor alles kanjer, wij zullen je 
ontzettend missen!
Wij wensen Judith, familie en vrienden, 
heel erg veel sterkte toe.

Organisatie WiSH Outdoor en alle 
vrijwilligers.

   

 

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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Otterweg 25                                                                 info@kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk                                                 www.kontaktfm.nl
0492-463624

Elke zaterdag 
live programma's 

Live uitzending 
Uitreiking Laarbeeks Vrijwilligers Compliment

Vrijdag 1 november a.s.van 20.00 tot 23.00 uur 
zal Radio Kontakt een live uitzending verzorgen 

vanuit het Buurthuis Mariahout i.v.m. de uitreiking van 
het Laarbeeks Vrijwilligers Compliment.

 
Luistert U ook?

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 4,98
kilo

Drumsticks De enige echte 
Serrano ham

€ 14,95
doos 40 x 100gr

DIEPVRIESKNALLER

€ 2,29100 gram 

Van de lekkerste 
vleeswarenafdeling van Laarbeek

Spaanse 
mandarĳnen

Goudfrik 
frikandellen

kilo

Nieuwe oogst 

Van poelier Marjos 
uit Stiphout

€ 1,49€ 14,95
doos 40 x 100gr

DIEPVRIESKNALLER
Goudfrik 
frikandellen

De enige echte 

€ 2,29

vleeswarenafdeling van Laarbeek

€ 2,29

Wĳ hebben de 
lekkerste 30+ kazen 

van Laarbeek

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Zoete Clementine   

       per kilo   1.79
Koolrabi     3 stuks   1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Elstar     per kilo   0.99
Knolselderij   per stuk   1.49

Gesneden Andijvie

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Geldig van 
28 Oktober t/m 2 November

Verwentaartje
stroopwafel

Alpenkoren

Super lekkere ambachtelijke 

voordelige taart voor elk moment!

Genieten van stevig, vast brood met 

een Duits karakter. Volop vitaminen, 

mineralen en vezels! 

Van    e 2,87
Voor

22222230
e 2,87

3030

Verwennen 

& Genieten!
Van    e 8,95
Voor

716
e 8,95

1616

Nieuwe categorie!

‘50 tinten grijs’

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante
hondenbrokken
€ 19,50    

10 kilo krokante
kattenbrokken
€ 14,99    

Grote zak a 20 liter
klompvormende
kattenbakvulling € 7,95

Alle viskommen
nu...  
25%  kassakorting

4 kilo parkietenzaad 
€ 5,99

4 kilo tropischzaad 
€ 5,99

Kennismaken met de trimbaan in Mariahout

Mariahout - Belangstellenden konden zondagmorgen kennismaken met de nieuwe trimbaan in Mariahout. 
Instructeurs van Lifestyle Center Laarbeek waren aanwezig om de aanwezigen uitleg te geven over de 
trimbaan. Helaas was de opkomst niet zo groot. Een grote kans dat dit door het heel slechte weer kwam. 

Fotograaf: Suzanne van Eerd

Marmeren steen verwijderd uit Commanderij College
Beek en Donk – Onder een stralende 
zon en toeziend oog van oud-
leerlingen, leraren en o.a. leden 
van bestuur werd op donderdag 
24 oktober de marmeren steen 
verwijderd uit het leegstaande 
Commanderij College. 

Het voorwerk was al gedaan toen 
belangstellenden bij het schoolgebouw 
arriveerden. De laatste klappen om 
de steen los te krijgen, moesten toch 
wat heftiger gebeuren dan verwacht. 
Uiteindelijk kwam de steen los en 
keken de aanwezigen bijna ademloos 
toe wat er toch achter vandaan zou 
komen. 

35 Jaar geleden zou er een koker 
met tekeningen achter geplaatst zijn. 
Het was echter geen koker maar een 
loden envelop. Met de hamer en beitel 
werd deze opengemaakt en als eerste 
kwam er een oorkonde uit. Hierop 
stonden enkele gebeurtenissen uit de 
tijd dat deze geplaatst werd en wie er 
in het schoolbestuur zaten. Daarnaast 
kwam een envelop tevoorschijn. 

Tekeningen? Nee, geen tekeningen 
zoals verwacht, maar klassenfoto’s 
van de leerlingen die er toen op school 
zaten. 

Nog even konden de aanwezigen 
de school bekijken. Hier werden 
herinneringen opgehaald. Leraren en 
anekdotes passeerden de revue. De 
foto’s werden nog eens bekeken en 
Peter Bakx van het Commanderij 

College beloofde om de foto’s op de 
site van het Commanderij College 
te zetten. De oud-leerlingen kregen 
nog een kop en schotel met het 
Commanderij College logo mee naar 
huis als herinnering. Het gebouw 
gaat gesloopt worden, het enige 
wat overblijft is de nostalgie en de 
herinnering.

Directeur Peter Bakx bekijkt wat er uit 
de marmeren steen is gekomen
Fotograaf: Suzanne van Eerd
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Opgave:

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

PADDENSTOEL WINTERTIJD VERKOUDEN
BLADEREN EEKHOORN WANDELEN
BLIKSEM KLEUREN PARAPLU
SEIZOEN DIEREN DONDER
HERFST SCHADE TAKKEN
BOMEN REGEN STORM
WATER HERT KOUD
TUIN WIND BOS

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Wies Rooijakkers
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Hans van Dijk

2. Jeanne Janssens 

3. Riet Rooijakkers

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Hans van Dijk

2. Jeanne Janssens 

3. Riet Rooijakkers

Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:

Roer de bloem, eieren, zout, peper en melk tot een glad beslag. Laat 
het 15 min rusten. Snipper de uien en de knoflook. Verhit olie in een 
bakpan en braad daarin het gehakt aan. Voeg de uien toe en bak 
even mee. Voeg de spinazie toe en de knoflook en wok mee (je kunt 
eventueel ook diepvries spinazie pakken, maar laat deze dan eerst 
ontdooien). Breng alles goed op smaak met peper en zout en laat het 
even smoren in de pan. Voeg op het laatst de geitenkaas toe in kleine 
blokjes. Verhit in een ander pan boter en bak er de pannenkoeken in. 
Verdeel de vulling over de pannenkoeken en rol ze op.  

250 gr bloem
3 eieren
3,75 dl melk
Peper en zout
300 gr spinazie

2 uien
300 gr gehakt
Knoflook
Geitenkaas

Recept van de week

Pannenkoeken gevuld met spinazie en gehakt (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

BLADEREN

BLIKSEM

BOMEN

BOS

DIEREN

DONDER

EEKHOORN

HERFST

HERT

KLEUREN

KOUD

PADDENSTOEL

PARAPLU

REGEN

SCHADE

SEIZOEN

STORM

TAKKEN

TUIN

VERKOUDEN

WANDELEN

WATER

WIND

WINTERTIJD

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Waarom is vis zo gezond?

Vis is gezond, omdat vis belangrijke Omega 3 bevat. Omega 3 is 

belangrijk voor de vetzuren die een mens nodig heeft. Dus naast het 

feit dat vis heel lekker en divers is, is het ook nog eens super gezond. 

Je kunt daarbij denken aan vis voor bij de maaltijd, zoals Pangasius 

en Tilapia-filet. Voor op het brood en bij de borrel kan gedacht 

worden aan zalmfilet of een lekker stukje paling. 

Allemaal verkrijgbaar bij ‘t Verswarenhuys!
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Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

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

‘Hoor de wind waait door 
de bomen’ is een toepasselijk 

deuntje in deze herfstachtige 
oktobermaand. Het is de enige 
tijd van het jaar dat je zonder 
vergunning een in de weg 
staande boom kunt verwijderen 
uit de tuin. “Nou mijnheer 
de gemeenteambtenaar, 
die boom stond tijdens de 
voorbijgeraasde storm van 
gisteravond op omvallen. Uit 
veiligheidsmaatregelen heb 
ik hem alvast omgehakt.” 
Opgeruimd staat netjes.
Wat een verschil met 
vorige week. Op zoek 
naar nieuwigheden heb ik 
rondgelopen op en rondom het 
terrein van Strijp-S in Eindhoven 
tijdens de Dutch Design Week. 
Het was zonnig en vrij van 
windvlagen. Door het grote 
aanbod weet je niet waar je 
moet beginnen en dus slenterde 
ik maar wat rond. Tussen de 
onafgewerkte betonnen muren 
van de robuuste witte oude 
Philips-gebouwen presenteren 
nieuwe ontwerpers hun 
kunstzinnige of technologische 
uitvindingen en bedenksels. 
Veelal ontwerpen die de staat 
van productie nooit zullen 
halen. Negentig procent blijft 
steken in de ontwerp- of 
dummyfase terwijl van de 
overige tien procent slechts 
nul-komma-vier procent het 
winkelschap of galerie ooit 
zal zien. Zo wordt voor velen 
het tentoonstellingsgebied 
tegelijkertijd een kerkhof 
van kunst en uitvindingen. 

Het leven van innovators gaat niet 
over rozen. Maar de krant staat er 
vol van, iedere dag maar weer. Alles 
wat getoond wordt wetenschappelijk 
onderbouwd of ter plekke voorzien 
van een weinigzeggende intellectuele 
uitleg. “U kijkt nu naar een gebogen 
metaalconstructie met kunststof 
uiteinden, voortbewogen door een 
dubbele cirkelvormige compositie 
van opgeblazen rubber rondom 
een assenstelsel.” Voor mij blijft dit 
gewoon een step.
Maar wat is dan wel een uitvinding? 
Volgens Goethe is het de vondst van 
het gezochte. De meeste producten 
die als nieuw bestempeld worden, 
zijn meestal aanpassingen of nieuwe 
vormen van een bestaand product. 
Sinds de uitvinding van de Senseo 
koffiemachine is er slechts één echte 
nieuwigheid bedacht. De 3D-printer. 
Met gebruikmaking van diverse 
printmaterialen wordt een object 
opgebouwd in laagjes. Een Fabergé-
ei uit chocolade, een kunstmatig 
geprinte ellenpijp, een kunststof bril 
of een invalide geïmpacteerde drol 
met schimmeldraden. Alles blijkt 
binnen afzienbare tijd geprint te 
kunnen worden. Dat kunnen we 
met een gerust hart echte innovatie 
noemen. En hier blijft het niet bij. 
Bij het verder ontwikkelen van de 
3D-printers neemt ook het formaat 
van de objecten toe. Op een dag heb 
je genoeg van je vriendin en print je 
gewoon een nieuwe, met maten en 
vormen die jezelf het meest wenselijk 
acht. Een brief van de gemeente 
valt juist dan op de mat: “Geachte 
mijnheer Skauwe, wij verzoeken u 
een nieuwe identieke boom te printen 
en in uw tuin terug te plaatsen. In 
Laarbeek heeft het op 28 oktober 
helemaal niet gestormd.”

Innovatie
Volgens P. Skauwe

Striptekening Razende Roeland 
gaat verder als talentenpodium 
Laarbeek – De striptekening 
‘Roeland de Razende Reporter’ in De 
MooiLaarbeekKrant fungeert sinds 
vorige week als talentenpodium. 
Dit houdt in dat de tekening met 
regelmaat door iemand anders 
ingevuld zal gaan worden. Deze 
persoon kan zijn tekentalent via de 
strip laten zien aan Laarbeek. 

Het idee voor een talentenpodium
Bedenker van het concept is Lennie 
Segboer uit Mariahout. Deze 
illustratrice heeft drie maanden lang 
de ‘Razende Roeland’-strip verzorgd. 
Dit deed zij in samenwerking met 
tekstschrijver Joey van der Leemputten, 
die verantwoordelijk was – en blijft - 
voor het tekstuele gedeelte. “Met het 
team van MooiLaarbeek hebben we 
besloten om er een talentenpodium 
van te maken. Er zijn veel personen in 
Laarbeek die goed kunnen tekenen. 
Via ‘Roeland de Razende Reporter’ 
krijgen zij de kans om dit te laten zien 
aan de rest van de gemeenschap.”

Thijs Segers
De eerste persoon die zijn talent 
gaan ‘showen’ is Thijs Segers (17) uit 

Lieshout. Vorige week was zijn eerste 
strip al in De MooiLaarbeekKrant te 
zien. Thijs zit al jaren op teken- en 
schildercursus bij Helmie Segboer, de 
moeder van Lennie. Zij heeft een eigen 
jeugdatelier in Mariahout en gaat ook 
de coördinatie voor dit talentenpodium 
verzorgen. “Helmie vroeg of ik deze 
strip een tijd lang wekelijks wil maken. 
Ik vond het meteen ontzettend 
leuk”, vertelt Thijs. De Lieshoutenaar 
krijgt hierbij hulp van Helmie. “Op 
maandagavond, tijdens de cursus in 
het jeugdatelier, kijkt zij met mij mee 
naar de strip.” Ook Lennie stopt niet 
helemaal met de strip. “Als illustratrice 
is het voor mij waardevol om feedback 
te kunnen geven op de strips. Dat ga 
ik dan ook zeker doen.” 

Eigen stijl
Degene die de ‘Razende Roeland’-
strip maakt, mag zijn eigen stijl hierin 
gebruiken. “Ik teken voornamelijk 
zwart-wit en gebruik veel details”, 
vertelt Thijs. “Ik vind het concept 
van Roeland erg leuk. Het is ook een 
grappig beest om te tekenen.” Het 
tekentalent heeft Thijs niet van zijn 
ouders geërfd. “Ik heb dat van mijn 

opa. Hij kon heel goed tekenen. Hij 
heeft mij de basis geleerd.” Zoals het 
er nu naar uitziet, gaat Thijs ook een 
studie doen, waar hij zijn creativiteit 
kwijt kan. Het liefst gaat hij studeren 
in het ‘restaureren van schilderijen’. 
Mocht dit niet lukken, gaat hij verder 
kijken voor een creatieve studie. 

Interesse
Zou jij het leuk vinden om ooit 
invulling te kunnen geven aan de 
‘Razende Roeland-strip’? Neem dan 
contact op met Helmie Segboer, via 
e-mail atelier@hsegboer.nl. 

Thijs Segers, de nieuwe tekenaar 
van Razende Roeland 

Volière of� cieel in gebruik genomen 
Lieshout - Al weer enkele maanden 
geleden is de nieuwe volière aan de 
Floreffestraat in Lieshout officieel 
in gebruik genomen. Vanwege het 
nieuw voorzieningencluster, en 
de verhuizing van de bibliotheek 
en peuterspeelzaal, werden op 
het perceel waar eerder de volière 
stond, bouwplannen ontwikkeld.

De nieuwe volière staat nu op 
een ideale plek: centraal in het 
dorp, langs een wandelpad, zodat 
iedereen ervan kan genieten en 
het toch rustig is voor alle vogels. 
Vogelvereniging Laarbeek heeft 
volop meegeholpen met de 
bouw en verzorgt nu het beheer 
en onderhoud. Dankzij deze 

vrijwilligers staat de volière er 
prachtig bij én de vogels voelen 

zich er thuis. Dit is een compliment 
waard! Fractie PNL

Heb je het al gehoord?

“Basisschool De Fontein wordt een Kindcentrum! 
De juf heeft  verteld wat dat is. Straks zitt en er 
een heleboel verschillende kinderen bij elkaar. 
Viela Spring komt erbij en daarom heten we 
geen basisschool meer. En de kleintjes kunnen 
alvast wennen aan de school. Makkelijk …

… drie weken geleden zijn we met de hele klas op 
de bouwplaats aan de Grotenhof geweest. Daar 
mochten we kijken op de begane grond. Na de 
kerstvakanti e zitt en we er. Het wordt supermooi!” 
Faye, 10 jaar

Basisonderwijs – peuterspeelzaal – dagopvang – buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

0499-42 15 29 • de Klumper 62 • Lieshout • like ons en blijf op de hoogte, zoek: Kindcentrum-De-Sprankel 

Basisschool De Fontein
en Viela Spring 

zijn vanaf januari 

Kindcentrum 
De Sprankel

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekkrantDe
Daar word je 
vrolijk van!

Daar word je 
vrolijk van!

Daar word je Daar word je 
vrolijk van!

Daar word je 
vrolijk van!



Donderdag 31 oktober 20138 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Bekendmaking boerenbruidspaar 
Raopersgat

CARNAVAL 2014
Nieuwe prins van Ganzegat bijna bekend

Sauwelavond: om je vingers bij af te likken!

Wie komt er in de Ganzendonckse Jeugdraad van 11?

Spanning om nieuwe prins loopt op

Boeren vrijerij in Ganzendonck!

Aarle-Rixtel – Het nieuwe 
carnavalsseizoen voor de stichting 
organisatie carnaval Ganzegat start 
op 2 november. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en de schouders 
worden er weer onder gezet om 
carnaval in onze nieuwe locatie 
bij de Vrienden tot een succes te 
maken.

Wie wordt de nieuwe prins van 
Ganzegat 2014?
Op de bordes van de Couwenbergh 
wordt afscheid genomen van Prins 
Riny den Uurste en Prinses Jenny. 
Op enthousiaste wijze hebben zij 
afgelopen carnaval de carnavalskar 
getrokken. De onthulling van de 
nieuwe Prins vindt een uurtje later 
plaats i.v.m. de viering van Allerzielen. 
Om 20.30 zal men afscheid nemen 
van prins Riny en prinses Jenny, 
grootvorst Celio en de dansmariekes. 
Na drie jaar maken zij plaats voor 

een nieuwe club dansmariekes. De 
nieuwe Prins carnaval van Ganzegat 
zal om 21.11 uur bekendgemaakt 
worden. Mocht het slecht weer zijn, 
dan wijkt men uit naar café zaal de 
Vrienden.

De voorgaande hints zijn: 1. Hij is 
een echte Aarle-Rixtelnaar. 2. Hij 
heeft kinderen. 3. Je ziet hem bijna 
overal. 4. We blijven lachen. 5. Wat 
moet dat moet dan maar. 6. Hij 
kan wel fietsen. 7. Mensenmens. 8. 
Onderhoudend. 9. Heeft iets met 
water. Hint nummer 10 wordt hier 
nu aan toegevoegd, 10. Hout van 
een feestje.

Om het nog makkelijker te maken 
volgt hier een lijstje van kandidaten: 
1. Gerrie Hagelaar. 2. Marcel Zijp. 3. 
Karel vd Heijden. 4. Ton Schepers. 5. 
Ruud vd Weijer. 6. Jan Willem van 
Dijk. 7. Stephan Smits. 8. Maarten 

Raaijmakers. 9. Ad Chatrer. 10. Hein 
van Brug. 11. Hans Beekmans. Wie o 
wie van deze elf kandidaten zal het 
worden?

Denkt u het te weten? Vul dan snel 
de lijsten voor het prinsraden in bij 
Groente en fruit vd Heuvel, café van 
Bracht, kantine ASV’33, Grand Cafe 
Stout, Edelsmid Johan van Bakel, 
Bloom, de Dreef, Tamoil Tankcentre 
en snoepwinkel Jantje.  Er worden 
onder de winnaars 2 x 2 VIP kaarten 
verloot voor de ganzekwekavonden. 
Deelname aan het prinsraden kost u 
slechts €1,00 per keer dat u meedoet.

Nieuwe site.
Stichting organisatie carnaval 
Ganzegat heeft de laatste tijd hard 
gewerkt aan een nieuwe site. Deze 
is vanaf eind oktober in de lucht. 
Voor het laatste nieuws kijkt men op 
www.ganzegat.nl

Beek en Donk – De Ganzendonckse 
Sauwelavond van 2014 is er 
weer een om je vingers bij af te 
likken. Gevestigde namen worden 
afgewisseld met verrassende 
nieuwkomers. 

Eén van de kletsers die het imposante 
podium van muziekcentrum het 
Anker gaat betreden, doet het grote 
podium alle eer aan. Als men het 
namelijk over imposant heeft, moet 
men meteen denken aan kletser Rob 
van Elst. Deze uit de kluiten gewassen 
Groesbeekse ‘carnavalist’, zoals hij 
zichzelf noemt, is niet vies van zelfspot 
en haalt uit de meest vervelende 
situaties humor. Velen zullen hem, al 

dan niet op tv, al eens gezien hebben 
als ‘de overgewichtige Bouwvakker’. 
Lachen is bij hem verzekerd. 

Verrassende nieuwkomer in 
Ganzendonck is Dirk Kouwenberg. 
Deze tonpraoter treedt pas 
sinds 2009 op buiten zijn eigen 
woonplaats. Zijn laatste twee creaties 
hebben beide de finale gehaald van 
de Brabantse Kampioenschappen te 
Valkenswaard en het hoofdtoernooi 
van het Keiebijters Kletstoernooi 
in Helmond. Naast het tonpraten 
is Dirk Kouwenberg ook actief als 
creatieve geest voor filmproducties, 
presentaties, campagnes en 
concepten.

De al eerder aangekondigde Foute 
Vinylshow zorgt voor een muzikaal 
feestje. Vanaf 11 november start de 
voorverkoop voor de Sauwelavond 
om 11.11 uur in de ochtend via 
www.teugelders.nl en drogisterij 
Ceelen aan het Heuvelplein (hier zijn 
slecht een beperkt aantal kaarten te 
verkrijgen). De Sauwelavond 2014 
bewijst met haar programma opnieuw 
de concurrentie met alle andere grote 
kletsevenementen met gemak aan te 
kunnen. Ook het podium en de zaal 
behoren, zo zeggen veel artiesten, tot 
de allermooiste en beste. Een echte 
aanrader dus.  

Opening carnavalsseizoen 
De Heikneuters 
Mariahout – Het nieuwe 
carnavalsseizoen van Het Heidurp in 
Mariahout wordt op zaterdagavond 9 
november geopend. Volgens traditie 
neemt men afscheid van Prins Twan 
en Prinses Mary-Ann en gaan ze van 
start met een kersverse prins. 

Voor de aankomende prins, wordt 
het steeds moeilijker om het grote 
geheim vast te houden en ‘normaal’ 
door het dorp te lopen. Het blijft 
nog moeilijk om te raden, daarom is 
er voor deze week een vierde hint: 
“Bij hen wordt niet met de botte bijl 
gehakt.”

De voorgaande hints zijn: 1: Deze 
trekker houdt van België en Frankrijk. 
2: Hij is in het café niet begonnen 
met bier drinken. 3: Zijn opvolger 
komt uit de hoge raad.
Denkt u te weten wie de nieuwe 
prins 2013-2014 wordt? Schrijf 
het op en lever het in bij John 

Brugmans, Tuindersweg 41. Uit 
de goede inzendingen wordt een 
levensmiddelenpakket verloot.

Het programma van 9 november is 
om 21.00 uur presentatie en installatie 
bestuur, raad van elf en hoge raad, 
waarbij men afscheid neemt, maar 
ook nieuwe leden welkom heet. 
Vanaf 21.30 uur afscheid Prins 
Twan en Prinses Mary-Ann. De 
dansmariekes, met een paar nieuwe 
leden, zullen voor de eerste keer hun 
nieuwe dans presenteren. Om 22.45 
uur start de voorbereiding opvoeren 
nieuwe Prins en prinsenraden. Rond 
23.11 uur zal de nieuwe prins bekend 
zijn. Zorg dat u erbij bent!!

Prins Twan en prinses Mary-Ann

Beek en Donk – Alle jongens en 
meisjes uit de groepen groep 7 en 
8 kunnen zich aanmelden om te 
proberen Jeugdprins, Jeugdprinses, 
of lid van de Ganzendonckse 
Jeugdraad van 11 te worden. Ieder 
jaar weer blijkt dat degenen die 
meedoen met de Jeugdraad heel veel 
plezier hebben. 

Ze beleven veel spanning en 
gezelligheid, mogen mee feesten 
tijdens de unieke KansPLus avond. 
Ze krijgen een ereplaats in het 

Teugeldersschip op het grote podium 
in muziekcentrum het Anker en krijgen 
vaak wat lekkers te eten en drinken. 
Ze beleven een eigen jeugdreceptie 
én maken de optocht mee vanaf hun 
eigen Jeugdprinsenwagen. Uiteraard 
mogen ook de vier supergezellige 
carnavalsavonden in residentie het 
Ontmoetingscentrum niet vergeten 
worden, waar iedere avond volop 
gefeest wordt met allerlei verrassingen.

Op zondagmiddag 24 november 
worden de nieuwe Jeugdprins, 

Jeugdprinses en Jeugdraad van 11 
bekendgemaakt bij café zaal de 
Tapperij. De Jeugdcommissie roept 
alle kinderen op kandidaat te zijn voor 
het jeugdcarnaval van 2014. Degene 
die, met toestemming van hun ouders, 
mee willen doen, moeten ervoor 
zorgen dat het inschrijfformulier 
op vrijdag 8 november vóór 18.00 
uur is ingeleverd. Heb je nog geen 
aanmeldformulier, dan kun je dat 
downloaden op www.teugelders.nl 
(kijk bij downloads).

Beek en Donk – In Ganzendonck is 
duidelijk te merken dat de spanning, 
om wie de nieuwe Prins van het dorp 
wordt, behoorlijk op begint te lopen. 
Op feestjes, in winkels, tijdens de 
weekmarkt en binnen bedrijven 
worden regelmatig discussies 
gevoerd over wie er schuil gaat 
achter Prins Luuk XLII. 

Op www.teugelders.nl kan 
ondertussen al op een heleboel 
ingezonden namen gestemd worden. 
Ook zelf een naam insturen is 
voorlopig nog mogelijk. Deze wordt 
dan ook opgenomen in de Prinsenpoll. 
Of na de eerste drie aanwijzingen de 
juiste naam al deel uit maakt van deze 
poll blijft nog onduidelijk. Afgelopen 
jaren was dat wel altijd het geval. De 
Prinsencommissie van de Teugelders, 

die als enige weet wie het gaat 
worden, laat op dit moment helaas 
nog niets los.

Wat ze afgelopen week wel 
vrijgeven hebben, zijn twee nieuwe 
aanwijzingen: ‘Familiaire aanleg’ 
en ‘Zij is een vreemde eend in de 
bijt!’. Samen met de twee eerdere 
aanwijzingen: ‘Sletje staat graag in 
de spotlight’ en ‘Hij is ook van de 
groen witte’, zou het daarmee weer 
iets eenvoudiger moeten worden de 
persoon achter Prins Luuk XLII te 
vinden. 

Hoe dan ook, zal hij op zaterdag 23 
november bij Herberg ‘t Huukske 
bekend worden gemaakt. De Biks 
Bent en de Foute Vinylshow zorgen 
die avond voor een muzikaal feest.

Beek en Donk – Het zachte weer 
van de laatste weken maakt het 
Ganzendonckse boerenpaar 2014 
dartel. De skôn boerin en keiskônne 
boer zijn verliefder dan ooit tevoren, 
zo meldt de Boerencommissie. Het 
fraaie najaar zorgt er ook voor dat 
het boerenpaar al voorbereidingen 
treft voor de oogst van volgend 
jaar. Tenslotte boert onze boer al 
jaren op lager gelegen gronden.

Wat voor een boer en boerin 
normaal is: ze doppen hun 
eigen boontjes, net zoals dat in 
voorgaande jaren ook wel eens het 

geval was. Dit zorgt ervoor dat wat 
het nieuwe boerinneke heeft, hij 
‘lekker’ gebruikt.

Het boerenpaar wordt op 23 
november 2013 in Herberg ‘t 
Huukske bekendgemaakt en gaat 
op 5 januari 2014 aantekenen in 
café zaal Dave v.d. Burgt, waar 
die middag de Prinsenreceptie 
plaatsvindt. Om dit vlekkeloos te 
laten verlopen, is het boerenpaar 
het zetten van handtekeningen al 
aan het oefenen. Door het ‘lezen’ 
van dit stukje is er al weer een tipje 
van de boerensluier opgelicht.

Lieshout – Het 36e boerenbruidspaar 
van Raopersgat wordt bekendgemaakt 
op zaterdag 16 november. Het 
voorgenomen huwelijk in d’n onecht 
zal worden voltrokken op maandag 3 
maart 2014.

Dit staat te gebeuren tijdens een 
openbare en voor iedereen gratis 
toegankelijke ceremonie, die zal 
plaatsvinden in het vernieuwde 
Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Raopersgat. Welk trouwlustig stel 
komend seizoen op de ‘erdkaar’ 

door het dorp gereden wordt, kan 
men wellicht uit de volgende hints 
opmaken: 1. Soms giggut nie saôme. 
2. Ze zin nie van errup. 3. Hai is ‘n 
stukske van heur. 4. Gaôn nog al us 
vrimd, mar komme blei wir trug. 5. ‘T  
is aalt de zúúten inval.

Wilt u getuige zijn van de onthullingen 
van het boerenpaar en hun getuigen 
en van Prins Carnaval en diens 
adjudant, kom dan op  16 november 
gezellig naar het Prinsenbal in zaal de 
Koekoek in Lieshout.  

Inlossing ontvoeringsschuld door Ganzegat aan 
Blauw Blauw

Raopers hebben nog even geduld

Aarle-Rixtel – Het bestuur 
van carnavalsvereniging 
Ganzegat werd zaterdag 26 
oktober ontvangen op het Jan 
van Doorenpaviljoen aan de 
Torenakkerweg. Ze kwamen hun 
schuld inlossen die geëist werd 
tijdens de carnaval van afgelopen 
jaar na de ontvoering van Prins 
Riny d’n Uurste en zijn prinses 
Jenny. 

Nadat er een bedrag overgemaakt 

was naar de jeugdcarnaval De Gele 
Kielen en 11 kratten ‘blauw’ bier 
werden bezorgd op het paviljoen 
mochten zij als verassing schieten 
om het koningschap van Ganzegat. 
De leden schoten om de beurt op 
een houten vogel hoog in de mast 
en deze viel na het 56e schot gelost 
door, nu nog Prins Riny, waardoor 
hij eerst al Prins was van Ganzegat, 
nu de titel mag dragen: ‘Koning 
van Ganzegat’.

Hij werd gehuldigd door het 
omhangen van een prachtige 
blauwe onderscheiding en na 
afloop werd er nog gezellig door 
gebuurt in het paviljoen.

Lieshout - Volgende week barst het 
feest van de prinsenonthullingen 
al los in Ganzegat, in Raopersgat 
hebben ze nog even geduld tot 16 
november. 

Tot die tijd moet het beeld van hun 
nieuwe prins zich vervolmaken. 
Vorige week heeft de 
carnavalsvereniging al geschreven 
dat de prins van Recycling houdt. 

Voor velen zal het nu toch wel 
duidelijk zijn, en zo niet dan hierbij 
de volgende hint: ‘Hij tilt er zwaar 
aan’.
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Deze week is het de beurt aan Martien 
Verbakel. Hij is een begrip in de 
nationale paardenwereld. Meer dan 25 
jaar heeft hij, als inspecteur, paarden 
gekeurd op nationale en regionale 
paardenkeuringen. Daarnaast heeft hij 
in de jaren ’80 en ‘90, zowel individueel 
als in groepsverband met rijvereniging 
‘De Hoefslag’, meegedraaid in de 
nationale dressuurtop voor amateurs.

Werkpaarden
De ouders van Martien Verbakel 
hadden een gemengd landbouwbedrijf 
in het buurtschap ‘Croy’. Tweede zoon 
Martien, geboren in 1935, groeide daar 
op samen met zijn vier broers en een zus. 
Het ploegen en zaaien gebeurde met 
behulp van Nederlandse trekpaarden 
oftewel ‘Koudbloeds’. Martien raakte 
hierdoor al op jonge leeftijd met deze 
dieren vertrouwd. Martien: “Tussen 
mijn tiende en twaalfde werkte ik 
al met de paarden op het land.” Na 
het volgen van de landbouwschool 
in Gemert, ging Martien thuis op 
het bedrijf van zijn ouders werken. 
De ‘Koudbloeds’ werden geleidelijk 
aan vervangen door warmbloedige 
Gelderse paarden, de zogenaamde 
‘luxe paarden’. Martien: “Ik had meer 
liefhebberij in warmbloedpaarden.” 

Hobby
Na het huwelijk met zijn vrouw Nellie 
(uit Nuenen), nam hij in 1961 het 

ouderlijk bedrijf over. Het paar kreeg 
vier kinderen. Ondertussen veranderde, 
door mechanisatie, de manier van 
werken in de landbouw. Geleidelijk aan 
namen tractoren het paardenwerk over. 
Martien: “Warmbloedpaarden werden 
meer en meer een liefhebberij. We 
hadden in die tijd al zeven fokmerries 
op stal staan en op mijn 35e ben ik 
begonnen met paardrijden.” 

Individuele dressuur
Als lid van landelijke rijvereniging ‘De 
Hoefslag’, reed Martien in 1975 zijn 
eerste individuele dressuurwedstrijd: 
“Toen kwam ik meteen thuis met 
een beker.” Al gauw genoeg reed hij 
wedstrijden in de hoogste klasse van 
de landelijke rijverenigingen, de klasse 
‘Zwaar’. Hij behaalde met diverse 
paarden vele eerste prijzen. Ook bij 
de nationale subtop heeft Martien 
wedstrijden gereden: “Als je in de klasse 
‘Zwaar’ zat, mocht je bij de ‘Vereniging 
van dressuurruiters’ proeven rijden op 
nog hoger niveau. Ik heb toen wel 
eens wedstrijden gereden tegen Tineke 
Bartels en Anky van Grunsven.”

Topjaren
Ook in de afdelingsdressuur, een 
onderdeel waarin met acht of vier 
paarden een dressuurproef werd 
gereden, was Martien zeer actief 
als ruiter en instructeur: “Onze Leo, 
Toon Royackers en ik gaven vaak les 

aan de ruiters van onze rijvereniging. 
De resultaten werden geleidelijk aan 
steeds beter. Zo zijn wij in de jaren 
’80 en ’90 met ons achttal vaak 
Nederlands kampioen geworden.” 
In deze topjaren werd rijvereniging 
‘De Hoefslag’ ook vaak gevraagd om 
shows te geven of kür op muziek te 
rijden op grote paardenevenementen. 
Martien: “Zo hebben wij onder andere 
gereden tijdens Indoor Brabant, 
CHIO Rotterdam en de nationale 
hengstenkeuring in Utrecht. Er 
zaten dan duizenden mensen op de 
tribunes.”

Inspecteur
Niet alleen in de dressuursport, maar ook 
in de paardenfokkerij speelde Martien 
een aanzienlijke rol. Als enthousiast 
paardenfokker volgde hij de jury-
opleiding. Tijdens deze opleiding leerde 
Martien paarden te beoordelen op 
exterieur, type en beweging. Vanaf ’77 
jureerde hij op paardenkeuringen en in 
’81 werd hij gevraagd om inspecteur 
van het Koninklijk Warmbloed 
Paardenstamboek Nederland te 
worden, dat wil zeggen juryhoofd van 
Brabant en Zeeland. Martien: “In elke 
provincie word je dan gevraagd om 
keuringen te doen.” De inspecteur 
vond het jureren niet altijd gemakkelijk: 
“Je moest ook ooit mensen teleurstellen 
als hun paard niet in aanmerking kwam 
voor een predicaat.” Ruim 25 jaar is 
Martien inspecteur geweest.

Zoon Patrick heeft inmiddels het 
bedrijf overgenomen en er een echt 
paardenbedrijf van gemaakt. Martien 
helpt zijn zoon met het dagelijkse werk. 
Ook rijdt hij nog enkele keren per 
week. Bij rijvereniging ‘De Hoefslag’ 
begeleidt hij nog steeds enkele 
viertallen. Martien: “Zo ben ik gelukkig 
nog elke dag bezig met de paarden.”

(uit Nuenen), nam hij in 1961 het Toon Royackers en ik gaven vaak les 

aan de ruiters van onze rijvereniging. aan de ruiters van onze rijvereniging. 

Links op deze foto Martien Verbakel 

Brandweerkorpsen strijden om 
felbegeerde Jan Verhoeven trofee

Lieshout – Een dag lang reden 
zaterdag brandweerwagens het 
Bavaria-terrein op en af. Wie 
niet beter wist, moest gedacht 
hebben dat er brand was bij deze 
Laarbeekse bierbrouwerij. Maar 
niets was minder waar. Het was 
de 29e editie van de jaarlijkse 
brandweerwedstrijd. Deze wedstrijd 
wordt georganiseerd door het 
Bavaria-korps en vindt ook plaats op 
het Bavaria-terrein. In totaal namen 
8 korpsen uit omliggende dorpen 
deel aan de krachtmeting.

Maarten Hendriks, Onder-
commandant Bavariakorps: “Jan 
Verhoeven richtte 34 jaar geleden de 
bedrijfsbrandweer op. Bij het 5-jarig 
bestaan zijn we begonnen met de 
wedstrijd. Nu wordt deze alweer 
voor de 29e keer gehouden. Sinds 
het overlijden van Jan, enkele jaren 
geleden, draagt de wedstrijd nu de 
naam ‘Jan Verhoeven-trofee’. Ieder 
jaar vallen de laatste 2 af en mogen 
2 andere korpsen het jaar erop 
deelnemen. Een echte prestigestrijd. 
Door het hoge realiteitsgehalte is de 
oefening ook een goed leermoment.”

De korpsen worden op tijdstip 
ingedeeld en krijgen ieder met 
dezelfde situatie te maken. “We 
zijn een tijd bezig geweest met de 
voorbereidingen. Het scenario wordt 
bedacht, maar moet ook worden 
getest. Hiervoor gebruiken we een 
korps dat niet aan de wedstrijd 
mag deelnemen”, vertelt Tiny Slits, 
Commandant van het Bavariakorps. 
Ondertussen is een van de 
deelnemende korpsen drukdoende 
met het blussen van een ‘brand’.

Maarten: “De korpsen krijgen een 
melding binnen van een brand op 
het Bavaria-terrein. Ieder korps 
heeft hierbij een eigen aanpak en 
wordt door een vijftal juryleden 
beoordeeld. Ook wordt er gekeken 
naar de werkwijze, inzet en de 
snelheid. Deze worden meegenomen 
in de eindscore. Daarnaast krijgen de 
korpsen feedback en waardering.” 

De wedstrijd was open voor 
publiek, welke vanaf de kant de 
werkzaamheden van de verschillende 
brandweerkorpsen konden volgen. 
In een oude brandweerwagen 
werden zij van en naar het terrein 
vervoerd.

In de avond was er een gezellig 
samenzijn in het Bavaria Brouwerij 
Café, waar de prijsuitreiking werd 
verricht. Uiteraard onder het genot 
van een pilsje, die menig tong deed 
blussen. Het korps van Lieshout 
won de Jan Verhoeven-trofee voor 
de derde achtereenvolgende keer. 
De korpsen van De Rips en Mars 
eindigden als laatste. Zij zullen plaats 
moeten maken voor de korpsen 
van Beek en Donk en Mierlo die de 
volgende editie weer mee mogen 
strijden.

Einduitslag:
1: Korps Lieshout
2: Korps Bakel
3: Korps Maarheeze
4: Korps Aarle-Rixtel
5: Korps Nuenen
6: Korps Gemert
7: Kops De Rips
8: Korps Mars

felbegeerde Jan Verhoeven trofeefelbegeerde Jan Verhoeven trofeefelbegeerde Jan Verhoeven trofee

Samen bouwen 
zoals je het zelf wilt? 

Nieuwsgierig?  www.vastgoedregisseur.nl  0651834563

Lieshout/Mariahout – Meer dan 
50.000 vrijwilligers collecteerden 
in de week van 6 t/m 12 oktober 
voor de Nederlandse Brandwonden 
Stichting. Ook in Laarbeek gingen 
de collectanten langs de deuren. En 
met succes! Gezamenlijk werd in 
Lieshout en Mariahout een bedrag 
van €1.508,20 opgehaald. De 
opbrengsten van de collecte stelt 
de Brandwonden Stichting in staat 
om haar werk voor mensen met 
brandwonden voort te zetten

Al 40 jaar voert de Nederlandse 

Brandwonden Stichting haar strijd 
tegen littekens. Dit doet zij op 
drie fronten: het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren van 
de behandeling (door onderzoek) en 
het bevorderen van de psychosociale 
nazorg en begeleiding. Dankzij 
de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar 
activiteiten voortzetten. Namens 
de plaatselijke collecteorganisator 
dankt de Brandwonden Stichting alle 
collectanten en gulle gevers in Lieshout 
en Mariahout voor hun bijdrage aan 
‘de strijd tegen de littekens’.

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes

Lezerspodium

Hartelijk Bedankt!!!
In februari 2012 kwamen wij 
terug van een fantastische 
ervaring;  Dolfijntherapie voor 
onze meervoudig gehandicapte 
zoon Rens die voor hem een grote 
sprong in zijn ontwikkeling heeft 
opgeleverd. Heel graag wilden we 
deze reis nog een keer maken, maar 
omdat het financieel nogal kostbaar 
is om met z’n vieren af te reizen naar 
Curaçao hadden we nooit durven 
dromen dat we deze reis nogmaals 
zouden kunnen maken. Totdat 
ik begin dit jaar in contact kwam 
met Stichting GUUS uit Son en 
Breugel. Zij helpen bij het vergoeden 
van therapieën en hulpmiddelen 

die niet door de zorgverzekeraar 
of gemeente vergoed worden. 
Nadat bekend werd dat wij 
hiervoor in aanmerking kwamen 
heb ik o.a. spaarpotjes geplaatst 
bij verschillende ondernemers in 
Laarbeek. Samen met het Bavaria 
Brouwerij Café hebben we van 
een heerlijk benefietdiner mogen 
genieten. De Mariabasisschool 
uit Lieshout organiseerde een 
sponsorloop met Koningsdag. 
Bavaria had een geweldige bijdrage 
tijdens mijn 25-jarig dienstjubileum. 
En vorige week hebben DJ’s en 
artiesten zich samen met Café 
Zaal de Koekoek belangeloos 

ingezet tijdens twee swingende 
benefietconcerten waarbij een loterij 
kon worden gehouden omdat er 
prijzen beschikbaar waren gesteld 
door vele Laarbeekse ondernemers.
Namens ons hele gezin willen wij 
iedereen die op wat voor manier 
dan ook een bijdrage heeft geleverd 
aan Stichting Guus en zo deze wens 
voor ons mede mogelijk gemaakt 
heeft hartelijk bedanken. Het was 
overweldigend!!!

Ton, Jolanda, Menno en Rens 
Verbakel

Schaatssplijpspecialist
Kunst en ijshockey   €5,00
Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50

Bezorger
van de maand

De bezorger ontvangt een waardebon t.w.v. 
€10,-. Af te halen bij:

Naam
uit Woonplaats
Wijk: Wijk

Papenhoef 21 | Lieshout
T: 0499-425360 | www.triafietsen.nl

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

17 november koopzondag 

SHOP IN SHOP EVENT 

met div. andere onderne
mers

Van Schijndel Anteak
De Woonwinkel

Amusementsavond in de Zonnetij
Aarle-Rixtel - Het is ViERBINDEN gelukt 
om de Culturele playbackgroep van de 
KBO te strikken voor een geweldig 
optreden in de ontmoetingsruimte van 
het appartementencomplex Zonnetij 
aan de Heindertweg 87 Aarle–Rixtel.

Met hun show ‘sterren stralen 
overal’ brengen zij een avondvullend 
programma vol humor en gezelligheid. 
Dit vindt plaats op vrijdagavond 15 
november, aanvang 19.30 uur. De zaal 
is open vanaf 18.30 uur. De entree 
bedraagt €5,00. Dit is inclusief een 
kop koffie en 2 consumpties. Vanaf 

maandag 4 november zijn de kaartjes 
voor deze avond te koop bij het 
dorpsservicepunt. 

Het dorpsservicepunt is gevestigd in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij 
van maandag t/m donderdag van 
9.30-11.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom.

Laarbeek - Mantelzorgers van 
Laarbeek, let op! In de uitnodiging 
voor de ‘Dag van de Mantelzorg’ stond 
dat men zich tot 1 november aan kon 
melden voor die dag. Deze periode is 
met 3 dagen verlengd, zodat u zich 
ook in het weekend nog aan kunt 
melden. De definitieve sluitingsdag 
is nu maandag 4 november 10.30 uur.

U kunt uw aanmeldingsformulier 
nog inleveren via post, de website 

www.vierbinden.nl, e-mailadres 
mantelzorg@vierbinden.nl of 
telefonisch tijdens het spreekuur 
van de Vrijwillige Hulpdienst op 
maandag tussen 09.00 en 10.30 uur 
nr. 0492-464289. Alle aangemelde 
mantelzorgers zijn op zondag 10 
november van 12.30 tot 16.00 uur 
van harte welkom voor een brunch 
met aansluitend een ontspannen 
programma.

Beek en Donk - Heemkundekring 
De Lange Vonder opent op zondag 
3 november de Heemkamer. Het 
thema van deze middag sluit aan 
bij de herinneringen die passen bij 
Allerzielen. 

Iedereen is van harte welkom om de 
uitgebreide collectie bidprentjes te 
komen bekijken. Ze tonen u prentjes 
van prominente Beek en Donkenaren 
en laten u zien hoe bidprentjes zich 
in deze contreien in de loop der tijd 
ontwikkeld hebben. Naast het bekijken 
van de collectie is er ook gelegenheid 
om prentjes te ruilen. Vergeet dus niet 
om uw dubbele exemplaren mee te 
brengen.

De Heemkamer aan de Parklaan 
5 in Beek en Donk is op zondag 3 

november geopend van 14.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gratis.

Dag van de Mantelzorg  

Bidprentjes kijken en ruilen

Eigentijds logo voor politieke partij De Werkgroep
Laarbeek - Afgelopen zaterdag is 
het vernieuwde logo van Laarbeeks 
politieke partij De Werkgroep onthuld 
in de Beek en Donkse Muziektuin. 
Dit in het bijzijn van sympathisanten, 
bestuur en fractie. 

Al langere tijd heeft De Werkgroep 
tussentijds haar partijprogramma 
besproken met diverse personen van 
alle leeftijden uit de vier Laarbeekse 
kernen. Dit om response hierop te 
krijgen en De Werkgroep van, door 
en voor Laarbeekse mensen te laten 
zijn. De Werkgroep hecht veel waarde 
aan inspraak. “Belangrijk is ook dat 
je je thuis voelt bij De Werkgroep”, 
aldus Nicole van Hooy uit Aarle-Rixtel 
en Veerle van Schaijk uit Beek en 
Donk die deze partij een warm hart 
toedragen. “Dit wordt bepaald door 
die zaken waar De Werkgroep voor 
staat, maar ook door datgene wat je bij 
en aan deze partij beleeft.” De dames 
vervolgen: “Het zijn de mensen van 
De Werkgroep die ‘t ‘m doen en de 
manier waarop. Wij voelen ons daar 
in ieder geval bij THUIS!”

Betekenis logo
Zo is het Werkgroep-logo de afgelopen 
maanden tegen het licht gehouden. 
Ook daar heeft De Werkgroep 
anderen bij betrokken. Met name de 
nieuwere aanhang bij De Werkgroep 
vond dat het logo toe was aan een 

frissere en eigentijdsere uitstraling. 
Vernieuwend maar met behoud 
van het goede en oude vertrouwde 
karakter van De Werkgroep. De 
Werkgroepegel is wat moderner, wat 
strakker maar met behoud van de 
vertrouwde kleuren: Okergeel; deze 
kleur staat voor ‘stabiliteit’, ‘realiteit’ 
en ‘spaarzaamheid’. De lichtgele 
tinten in het logo hebben de waarden 
van ‘overdenkend’, ‘met gevoel’ en 
‘betekenis handelen’ in zich. Of te 
wel integer zijn… Voor deze waarde 
wil De Werkgroep nadrukkelijk staan. 
De egel als Werkgroep-beeldmerk 
laat een harde en zachte kant zien. 
Toont zijn buik bij open en veilige 
situaties en is dan zacht, begeleidend 
en ondersteunend. Als de egel tegen 
bedreigingen moet opkomen, dan zie 
je de harde kant met zijn stekels. Deze 
vergelijking typeert ook de werkwijze 
van De Werkgroep. Opkomen voor 
de zwakkeren en staan voor datgene 
wat Laarbeek een stevig duurzaam 

fundament geeft. Onze jeugd moet 
ook nog jarenlang van Laarbeek, onze 
groene parel, kunnen genieten! 

Thuis in Laarbeek
Vier vertrouwde gezichten; Rick van 
Bree, Jos Gruijters, Erik van Haperen, 
Ben Swinkels -als Raadsleden- 
en Joan Briels als Wethouder 
Maatschappelijke zaken afgevaardigd 
in het college van burgemeester en 
wethouders, behartigen de belangen 
waarvan De Werkgroep bij de laatste 
verkiezingen beloofd heeft aan te 
pakken. Dit samen met nieuwe 
aanhang, waaronder –naast Nicole 
en Veerle- ook Marthijn Junggeburth 
als commissielid Ruimtelijke Ordening 
een duit in het zakje doet. Belangrijk 
dat inwoners zich THUIS voelen in 
Laarbeek. “Daar gaan we voor!”, 
aldus de vier fractieleden; ook wel 
de jongens van De Werkgroep 
genoemd. Bekijk ook onze Facebook 
site, te vinden onder zoekterm ‘De 
Werkgroep’, een laagdrempelige 
actuele site met kort politiek nieuws 
en de internetsite www.dewerkgroep.
nl waarop uitgebreidere opiniërende 
en meningsvormende artikelen van 
De Werkgroep te vinden zijn. ‘Thuis in 
Laarbeek’ met De Werkgroep!

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

1/2 liter erwtensoep 
+ hutspot

Samen 2 euro

Aanbieding loopt van 31-10 tot en met 6-11

Trendy, 
exclusief én 
betaalbaar!

dameskleding
tassen & accessoires

Het nieuwe 
adres voor damesmode 

in Beek en Donk

Laarbeek/Mierlo-Hout - Willy 
Migchels (60) was twintig jaar, toen 
hij voor het eerst het familiebedrijf 
Electroworld Wout van Vlerken in 
Mierlo-Hout binnenstapte. Willy 
had zijn diensttijd erop zitten en 
zocht een leuke en uitdagende baan. 
Hij vond deze bij Wout van Vlerken 
in de functie van installateur. 

Inmiddels heeft de vakman veertig 
werkzame jaren doorgebracht bij 
zijn werkgever. “Met veel plezier”, 
vertelt de jubilaris. “Ik ben altijd 
fluitend naar mijn werk gegaan.” 
Als jongetje van een jaar of acht 
wist hij al wat hij later wilde worden: 
installateur. Zijn favoriete speelgoed 
was een lading batterijen, lampjes en 
draden. Daarmee kon hij zich uren 
bezighouden. Hij had het dan ook 
van meet af aan goed naar zijn zin bij 

het Mierlo-Houtse familiebedrijf. 

Electroworld Wout van Vlerken 
levert en repareert al twee 
generaties televisie, witgoed en 
keukeninbouwapparatuur.  De 
nadruk van de winkel ligt op kwaliteit 
van producten, “maar ook zeker op 
kwaliteit van servicelening”, vult Willy 
aan. “Service- en reparatieklussen 
vind ik het mooiste wat er is. Het 
is fijn om mensen te helpen.” Zijn 
werkgever Wout van Vlerken en 
zijn collega’s beschrijven Willy als 
een sympathieke, gedreven en 
technisch goed onderlegde vakman. 
“Een betrokken persoon, die ten alle 
tijden klaarstaat voor ons bedrijf en 
voor onze klanten”, aldus Wout van 
Vlerken.

Naast zijn werkzaamheden, die de 

laatste tien jaar zowel in de winkel als 
op de baan plaatsvinden, heeft Willy 
de nodige hobby’s en interesses. 
Zo is de jubilaris commandant van 
OLV Ruitertjes in Aarle-Rixtel. Ook 
is hij dol op zwemmen, reizen én 
zijn familie. Zijn vrouw Gerrie, zijn 
kinderen Edwin en Erica en zijn vier 
kleinkinderen gaan voor alles. Zijn 
familie is trots op zijn veertigjarig 
jubileum. Net als Willy zelf. “Door 
de jaren heen ben ik zo verweven 
geraakt met de zaak, dat het voelt 
alsof ik een deel van dit bedrijf ben 
geworden.”

Willy Migchels veertig jaar in dienst bij Electroworld Wout van Vlerken

‘Fluitend naar je werk’

Willy Migchels

Beuken
Leibomen
Buxus
Bodembedekkers

25% KORTING
NU 25% KORTING OP ONZE HUISCOLLECTIE RAAMDECORATIE. 

Rolgordijnen • Vouwgordijnen • Multishade • Verticale Jaloezieën
Houten Jaloezieën • Duette & Plissé • Horizontale Jaloezieën DEALER GEGEVENS

Deze actie is geldig van 30 september t/m 27 oktober 2013 Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Oktober woonmaand geldig tot en met 4 november

Vogelsmaatwerk-Best
Koningin Julianaweg 35, Best

info@vogelsmaatwerk.nl 
www.vogelsmaatwerk.nl Vogelsmaatwerk - Lieshout

Ribbiusstraat 12, Lieshout
Tel: 0499-373746 / Mob: 06-53500557

25% KORTING
NU 25% KORTING OP ONZE HUISCOLLECTIE RAAMDECORATIE. 

Rolgordijnen • Vouwgordijnen • Multishade • Verticale Jaloezieën
Houten Jaloezieën • Duette & Plissé • Horizontale Jaloezieën DEALER GEGEVENS

Deze actie is geldig van 30 september t/m 27 oktober 2013 Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.
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Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: info@mooilaarbeek.nl

Hallo, wij zijn Frans en Elly van der 
Burgt. Ik, Frans, ben een zoon van 
Januske van de Dela en woonde 
vroeger aan de Oranjelaan. Door 
het bezoek van een neef van Elly uit 
Australië, kregen wij het idee om daar 
naartoe te emigreren. 
Wij zijn in juni 1981, na goedkeuring 
van Den Haag, vertrokken met onze 
2 meisjes Annemarie en Christel. Wat 
we mee konden nemen was een 
kist met een inhoud van 2 kuub, en 
daarin zaten bestek, pannen, barbies, 
linnengoed en tupperware. 

We kwamen aan in Tongala. De eerste 
nacht hoorden we wat beneden en 
gingen kijken. De meisjes waren er 

aan het biljarten. We zeiden: “Wat 
zijn jullie aan het doen?” De meisjes 
begonnen te huilen en Elly ook en ze 
zeiden: “We missen oma we willen 
naar huis.” 

Na 6 dagen had ik werk in de Nestlé 
fabriek. We hebben 3 maanden bij 
een neef van Elly gewoond en kregen 
daarna een huurhuis. In het eerste jaar 
ging Elly ’s nachts op een fruitfabriek 
werken. Daar had zij ploegentoeslag 
en dat verdiende goed.

De taal was voor ons geen probleem. 
We zijn van het begin af aan altijd met 
inwoners van Australië omgegaan, 
dus dat leerden we snel.

Na 4 jaar ging Elly op een 
plantenkwekerij werken en 2 jaar later 
op dezelfde fabriek als ik. Ik werkte 25 
jaar op de melkfabriek Nestlé. Toen de 
afdeling ‘melkpoeder’ werd verkocht, 
hebben ze me uitgekocht. 

Elly had schoonmaakwerk op de 
fabriek wat zwaar was. Op een 
gegeven moment kon ze gaan 

studeren van het bedrijf om in het lab 
te gaan werken.

Elly is wat eerder gestopt met werken 
dan ik. Ik heb nog 9 maanden als 
zelfstandige gewerkt in de metaal. 
Later nog alleen als volunteer.

We wonen nog steeds in Tongala, een 
dorpje op het platte land met 1150 
inwoners. Tongala ligt 200 km ten 
noorden van Melbourne. We hebben 
inmiddels 6 kleinkinderen en genieten 
volop van het leven!

Luchtpost

Australie

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

TE KOOP

GEVRAAGD

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

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

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

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

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

Oude ansichtkaarten van beek en 
donk gezocht (ook boekwerk, enz.) om 
verzameling ansichten beek en donk 
aan te vullen. lierop129@planet.nl

Acnemodel gezocht! Voor mijn examen 
Acnebehandeling zoek ik modellen. 
Op het gezicht/rug voor 27 november.
Info: Lizet Penninx, 06-12195421

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

Kerstworkshops met mooie natuurlijke 
materialen in een sfeervolle omgeving. 
Voor meer informatie dorienpulles@
hotmail.com of 0492-382762

Professionele muzikant geeft les. 
Voor alle leeftijden. Eventueel is bij u 
thuis lesgeven ook mogelijk. Gitaar is 
ook prima op latere leeftijd te leren! 
Zangles, gitaarles, en vioolles voor 10 
euro per half uur in Beek en Donk : 
06-30291262 www.mister-right.nl

Garageverkoop gebruikt merkspeelgoed. 
Heel veel Playmobil. Zaterdag 2 
november 2013 Piushof 19 Aarle-Rixtel 
9:00 tot 13:00 uur.

Gemotiveerde student opzoek naar 
bijbaan op zaterdag bij voorbaat 
huishouding of winkel. Tel: 06-42284733

Zanger/gitarist/violist is te boeken voor 
huiskamerconcerten, verjaardagen, 
achtergrondmuziek bij recepties,maar ook 
uitvaartdiensten kunnen muzikaal omlijst 
worden. Al te boeken vanaf 50 euro!  
telefoon; 0630291262 Ook een duo-
optreden is mogelijk voor grotere feesten. 
Zie www.mister-right.nl

LES/WORKSHOP

VACATURES

VERLOREN

OVERIG

Mooi sinterklaas baardstel (pruik, 
baard en snor)van synthetisch haar. 
Nieuw € 189,00. Tel: 06-47858240 
maykeverhoeven@live.nl

Jongensshirts, geruite/zwarte over-
hemd, lang korte mouw, vesten, 
vanaf maat 176 tot XL nog mooi. Eruit 
gegroeid. Teab. Tel: 0492-382477

Tafeltennistafel voor binnen, inklap-
baar met wieltjes, gebruikt, netje en 
klemmen, kan gebracht worden voor 
€48,- Tel: 0492-382477

Fauteuil met beige ribstof. 
T.e.a.b. Tel: 0492-363676

Boek: Het beste dieet ter wereld. 
Z.g.a.n. € 15,-. Tel: 0492-363676

Vijf houten (keuken)stoeltjes €25,- 
(opknappers). Tel: 06-22486480

Motor bladblazer merk stihl zo 
goed als nieuw €175,-. Reacties via 
jelleverhoeven@hotmail.com

Z.g.a.n. Xoomy de creatieve tekentafel 
+200 afbeeldingen van Ravensburger. 
nieuwprijs € 42,95. Nu € 29,95. 
Contact: M. Vermeulen 
Tel. 06-24502310

Bouwlift, gebruikt. Lifthoogte ± 6 
meter incl. 30 meter kabel. Vraagprijs 
€650,00 ook 12 bouwhekken €220,00 
tel. 06-41100049.

Bouwstroomkast 4 groepen, 8 stopc-
ontacten 220 volt en 2 stopcontacten 
360 volt. Vraagprijs €350,00 
tel. 06-41100049.

2x nintendo dsl a €90,- met hardcase/
oplaadstekker/spelletjes Nintendo 
dsi XL met hardcase/oplaadstekker/
spelletjes €100,- Foto’s koopplein. 
T: 0499-423380

Notenbomen 1.80 meter hoogte 10 
euro per stuk Tel 0492-464531

Thuja Brabant  2.00 meter hoogte  20 
stuks  2,50 euro per stuk  
Tel 0492 464531

Zwart cameratasje in de Prins 
Hendrikstraat vlakbij de Beekse brug. 
Bel s.v.p. 0492-461773

IJzerenbalk H-profi el 220x220x3000. 
Niet gebruikt. Nieuwprijs € 250,- nu: 
€ 175,- Tel. 0613017615

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

Verloren tussen Beek en Donk en 
Aarle-Rixtel via Koppelstraat en 
Oranjelaan, sleutels met zuigertje als 
sleutelhanger. Tel: 06-30870996

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

Ring met inscriptie (26-06-2009) 
gevonden in sept. op het Piet v. 
Thielplein. Weet jij me de naam te 
vertellen, neem dan contact op via 
0492-463736

GEVONDEN

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

Bijles nodig voor wiskunde, duits en 
eventueel andere vakken in Beek en 
Donk? Meer info: lisa_123@hotmail.nl

LES/WORKSHOP

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Voor meer informatie kunt u bellen met De MooiLaarbeekKrant. 
Tel. 0492-832182 of via email info@mooilaarbeek.nl

Arjan van Vugt: Samen werken aan ONS Laarbeek

“De opkomst van internet is goed merkbaar bij de detailhandel in ONS Laarbeek. 
Maar hoe belangrijk is de binding van de inwoners met Laarbeek?  Hoe zou het zijn 
als er geen winkels meer zouden zijn, omdat iedereen gebonden is aan de STAD en 
het INTERNET? Samen kunnen we werken aan een vitaal Laarbeek. Denk en praat 
hierover mee met het nieuwe inwonerspanel: TipMooiLaarbeek.nl.” 

Ambassadeur

Prijswinnaars!

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

Erik Adema: winnaar van een 
cadeaubon van Pannenkoekenhuis 
Pluk t.w.v. €25,00! 

Miranda Hellings: winnares 
van een 3D-telefoonhoesje naar 
keuze van Created By Me in 3D! 

Jos Konings: winnaar van een 
‘Oplaadbare combimachine inclusief 
slijpset’ t.w.v. €129,00 van de Formido!

Janine van Aken: winnares van 
een kookworkshop voor twee personen 
t.w.v. €100,00 bij Kookcentrum Brabant! 

Wie zich inschrijft op 
www.TipMooiLaarbeek.nl 
maakt kans op mooie prijzen!

Prijzen week 44

Hoofdprijs! 
Batavus-� ets van 
De Concurrent t.w.v. 
€419,00!€419,00!

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Een cadeaubon 
t.w.v. €15,- voor een van

de leukste vaders
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Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

KOUD GEHAD VANNACHT? 
Er is weer volop FLANEL!

Volop keus in lakens, hoeslakens
en dekbedovertrekken!

Al ruim 25 jaar staan Marjon 
en Theo van Eeuwijk iedere 
woensdagmorgen op het Piet van 
Thielplein tijdens de weekmarkt. 
Inmiddels hebben ze daar een 
leuke klantenkring opgebouwd 
met hun markthandel in 
dekbedden, dekbedovertrekken, 
hoeslakens, kussens en een 
grote collectie tafelzeil.

Theo komt uit een echte 
marktfamilie van vijf broers die 
allen ook op de markt staan. 
Samen bezoeken zij meer dan 
40 weekmarkten per week door 

heel Brabant en het noorden van 
Limburg. Door een gezamenlijke 
inkoop en opslag kunnen zij 
kwaliteitsproducten tegen een 
aantrekkelijke prijs op de markt 
aanbieden.

Voor elk seizoen hebben ze de 
juiste producten; in de zomer 
een leuke collectie badlakens en 
nu de winter er weer aankomt 
brengen ze de hoeslakens, lakens 
en dekbedovertrekken in lekker 
warme flanel. Nu de eerste 
herfst-storm ons land al heeft 
aangedaan, ligt een uitgebreide 

collectie flanel op de markt!

Marjon en Theo hebben tevens 
een uitgebreide collectie topper 
en splittopperhoeslakens in alle 
maten. Ook zijn er heerlijk warme 
dons dekbedden in alle maten in 
90% ganzendons.

Marjon en Theo hebben nog 
steeds veel plezier in hun 
werk en hopen dit nog lang te 
kunnen doen. Graag zien ze u 
op woensdagmorgen op het Piet 
van Thielplein. En onthoudt; u 
spreekt altijd met de directie zelf! 

Al meer dan 25 jaar op het Piet van Thielplein!

Vanwege het koude weer is de haringtijd twee weken 
uitgesteld. Wij staan vanaf woensdag 19 juni weer 4 
weken op het alom bekende stekje aan de Oranjelaan 
in Beek en Donk. Voor de openingstijden en dagen kunt 
u kijken op onze website: www.vishandeldebeer.nl 

Op Vaderdag, zondag 16 juni, staan wij ook van 11:00 
tot 17:00 uur op de Oranjelaan in Beek en Donk. Hier 
kunt u terecht voor cadeaubonnen, botermalse paling, 
haring, heerlijke salades, warme gebakken vis, kibbeling 
en nog veel meer lekkers! 

Haringtijd uitgesteld tot 19 juni!

Let op!!!

Graag tot ziens!

Rob en Maril de Beer
Tel: 06-22479902 / 06-51167939

Vishandel DE BEER

Ook tijdens Beek en Donk kermis zijn wij weer aanwezig

Voor uw dagelijkse portie vitamines

U kunt bij ons terecht voor botermalse paling, haring, 
gebakken vis, salades en nog veel meer lekkers…

Graag tot ziens!

NOVEMBERAANBIEDING

Tevens leveren wij ook aan horeca

Actie weekmarkt 
Beek en Donk:

1 kilo
trostomaten 

€1,00
&

Bij besteding van 
€10,00 ‘n bakje 
champignons of 

1 bloemkool gratis

ACTIE NOVEMBER
250 gram 

Kruidenkaas voor 

€2,50

bij aankoop van kaas 
10 eieren voor    

€1,00 
   

  Van Lieshout
uw marktbakker

ACTIE-ACTIE-ACTIE

Tegen inlevering van
deze advertentie

10 harde broodjes

€ 1,95
Markt: Beek en Donk
Markt: Aarle-Rixtel

FRANS & FRANCA JASPERS

ONDERGOED EN NACHTKLEDING

begin december zijn weer de 
Sloggi-acti e weken

3 halen - 2 betalen

Bestel ze ti jdig, want de acti e duurt maar 2 weken

Of kijk op onze site:
www.sliponline.nl

en nu ook op 
www.ondergoedgrotematen.nl en 

www.sexylingerienu.nl 

Weekmarkt Beek en Donk
Actieaanbiedingen November

Schol� let

halve kilo
nu voor 

€ 9,95 

Graag tot ziens!
Rob en Maril de Beer

Early Bird Tickets Carnabeats 2014

Winnaars posteractie Carnabeats 
2014 bekend

Lieshout - De CARNABEATS 
organisatie start binnenkort met 
de uitgave van een beperkt aantal 
‘early birds’-tickets. Vorig jaar 
was de zaterdag van Carnabeats 
onverwachts snel uitverkocht. Het 
was een overdonderend succes 
met een totale opkomst van 2 
avonden van ca. 1200 voornamelijk 
Laarbeekse jongeren in de leeftijd 
van 13 tot en met 17 jaar. 

Om ervoor te zorgen dat de 
kaartverkoop meer verspreid verloopt 
en dus iedereen kans heeft op een 
kaartje start de organisatie dit jaar 
met ‘early bird tickets’ oftewel ‘Gij 
bent er vruug bij tickets’. Deze tickets 
zijn vanaf vrijdag 1 november 2013 te 

koop bij drogisterij DIO Mark aan de 
Dorpsstraat 5 te Lieshout. Het betreft 
een reserveringsbewijs voor een 
combi-ticket voor Carnabeats 2014, 
later moet dus nog het daadwerkelijke 
toegangsbewijs af worden gehaald. 
Het voordeel van deze tickets is dat 
je zeker bent van je plekje in de zaal 
van Carnabeats, maar daarnaast zijn 
ze ook veel goedkoper. Slecht 5 euro 
voor 2 avonden, dus sla je slag! Haast 
je er is slecht een beperkt aantal 
kaartjes verkrijgbaar en op=op. 

Carnabeats heeft nog een verrassing 
in petto voor fans die deze tickets 
hebben gekocht en hier ook fanatiek 
over twitteren. Hou ook de website 
www.carnabeats.nl in de gaten.

Lieshout - De winnaars van de 
fotowedstrijd zijn bekend. Vanwege 
het 5-jarig bestaan van CARNABEATS 
werd er een fotowedstrijd via Twitter 
georganiseerd. De tiener die het meeste 
geretweet werd, zou met het gezicht 
op de posters van CARNABEATS 
2014 komen staan. Party Jockey Tim, 
medeorganisator van CARNABEATS, 
startte deze actie op 13 augustus. Elke 
Laarbeekse tiener tussen 13 en 17 jaar 
kwam hiervoor in aanmerking. 

Winnaars komen op de poster!
@JoeryDriessen en @xkissankeee 
wisten genoeg tweets te verzamelen 
om de prijs in de wacht te slepen. 
Beide krijgen ze van CARNABEATS 
een fotoshoot aangeboden bij 
Lennekebenders.nl fotografie uit 
Helmond, welke vorig jaar ook de foto’s 

voor de posters heeft verzorgd. De 
winnaars mogen beide een vriend of 
vriendin meenemen. De foto’s worden 
eigendom van de organisatie en 
gebruikt op de promotiematerialen van 
CARNABEATS 2014. Op deze manier 
hoopt de organisatie de doelgroep nog 
meer te betrekken en aan te spreken.   

Gezellig druk JOTA-weekend bij 
Scouting Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Scouting Aarle-Rixtel heeft 
wederom meegedaan aan de Jamboree 
on the Air (JOTA) en de Jamboree on 
the Internet (JOTI) in het weekend van 
18, 19 en 20 oktober. De JOTA/JOTI 
is het grootste Scoutingevenement ter 
wereld. Tijdens dit weekend proberen 
scouts van over de hele wereld contact 
te maken met andere scouts. 

Traditioneel gebeurde dit altijd via een 
radiozender, maar iets meer dan 15 
jaar geleden is daar ook het internet 
bijgekomen. Bij Scouting Aarle-Rixtel 
worden beide methodes nog steeds 
volop gebruikt en ook dit jaar zijn er 
vanuit de blokhut een heel aantal 
verbindingen gemaakt.

De JOTA heeft niet alleen wereldwijd 
een groot aantal deelnemers, ook op 
de blokhut was het op zaterdag gezellig 
druk. Behalve veel eigen leden hebben 
er ook een aantal vriendjes van leden 
meegedaan aan het JOTA-weekend. 
Naast de vaste onderdelen op de 
JOTA – het maken van verbindingen 
met computer en radiozender – waren 
er verschillende spellen waarmee de 
kinderen zich goed hebben vermaakt. 
Zo kon er bijvoorbeeld in een interactieve 
zandbak worden gespeeld, waarbij het 
zand meekleurde met hetgeen wat 
gebouwd werd: slootjes werden blauw 
gekleurd en bergen roodbruin. Elk spel 
leverde een code op, waarmee het 
betreffende spel vervolgens kon worden 
afgevinkt in een computersysteem. 
Om de codes te verdienen moest er 
soms flink gepuzzeld worden; zo moest 
er bijvoorbeeld een anagram worden 
opgelost, Morsecode worden ontcijferd 
en een puzzel worden gemaakt met een 
alfabet wat wordt gebruikt bij het zenden 

via de radio. Tenslotte waren er ook nog 
een heel aantal codes verstopt in en 
rondom de blokhut. 

De spellenmiddag heeft voor veel 
enthousiaste reacties gezorgd, zowel 
bij de leden en hun vriendjes als bij 
een aantal volwassen bezoekers. De 
vriendjes die mee hebben gedaan met 
de JOTA, maar ook andere kinderen 
uit Aarle-Rixtel die interesse hebben 
in scouting, wil men graag uitnodigen 
om een keer proef te komen draaien 
bij de Scouting. Dit kan bij de volgende 
speltakken:

• Mini-Scouts – 5 tot 11 jaar 
(gemengd) – donderdagavond 
18:00 – 19:30 uur

• Welpen Jongens – 7 tot 11 jaar – 
woensdagavond 18:30 – 20:30 uur

• Scouts – 11 tot 15 jaar (gemengd) 
– maandagavond 19:00 – 21:00 
uur

• Explorers – 15 tot 18 jaar (gemend) – 
woensdagavond 19:30 – 21:30 uur

Loop binnen op een van de 
groepsavonden of bel op een van de 
groepsavonden naar de blokhut voor 
meer informatie: 0492-383333. Meer 
informatie (en de foto’s van de JOTA) 
kun je vinden op de website: 
www.scoutingaarlerixtel.nl.

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Beek en Donk- Daar waar landelijk steeds 
meer koeien uit de wei verdwijnen, zijn 
er sinds gisteren in wijk De Regt juist 
twee bijgekomen, met allerlei kleuren. 
Dit is op het pleintje in De Wieken. Het 
zijn koeien, die er hopelijk ‘altijd’ zullen 
blijven staan.

Naar aanleiding van het project 
‘Regteropaf’, een project waarmee de 
gemeente Laarbeek, Woningstichting 
Laarbeek en Welzijnsorganisatie 
ViERBINDEN in samenwerking met 
onder andere de buurtvereniging, de wijk 
leefbaarder hebben willen maken, zijn er 
twee kunstkoeien geplaatst: een moeder 
met een kalf. 

Het idee was afkomstig van buurtbewoner 

Cor van de Laar en dorpsconciërge Hans 
Otten. De Klankbordgroep van bewoners 
van De Regt omarmde het concept. Cor 
en Hans vroegen aan de cliënten van 
ORO, die op dagbesteding de Nieuwe 
Werf komen, of ze wilden helpen. Onder 

de bezielende leiding van Marjon van de 
Biggelaar gingen Fabian, Franka, Anke, 
Henriëtte, Erwin, Maartje en Patrick 
aan het werk. Het resultaat mag gezien 
worden. Weer een stukje kunst waar 
Laarbeek trots op kan zijn! 

Al 80 jaar is De Concurrent een 
begrip in Lieshout en omgeving. 
Door de jaren heen hebben er veel 
transformaties plaatsgevonden, maar 
de winkel is nooit van zijn plaats 
weggetrokken.

Hannes Schepers, oprichter van 
de zaak, die destijds nog de naam 
‘De Concurrent Schepers’ droeg, is 
begonnen in het voorste gedeelte 
van de winkel met de fietsen. Later 
werd dit uitgebreid naar de verkoop 
van ijzerwaren, gereedschappen, 
huishoudelijke artikelen en witgoed.

Toen ook zijn zoon Harry in de winkel 
kwam, werd de naam van de zaak 
omgedoopt in ‘Schepers en Zn.’ Harry’s 
vrouw Mia kwam in 1958 in de winkel 
erbij. “Schepers en vrouw werd het 
toen” grapt Harry. De familie Schepers 
verkocht bijna alles. Mia: “We hebben 
zelfs nog een benzinepomp gehad 
hier. Die was ook op zondag open; 
er moest altijd iemand thuis zijn. We 
zijn één keer 4 dagen naar Luxemburg 
geweest, maar anders hadden we 
nooit vakantie.” Het stel woonde 
vroeger nog in de winkel zelf. Nu 
wonen ze naast de winkel.

Harry en Mia zijn alweer zo’n 15 jaar 
geleden uit de zaak gestapt. Sindsdien 
staat deze onder de leiding van zoon 
Harm en zijn vrouw Antoinette. 
Antoinette: “Nu, 80 jaar later, staan 
we dankzij onze trouwe klanten 
vooral bekend als de ruim gesorteerde 
fietsenwinkel waar kwaliteit en service 
hoog in het vaandel staan. We brengen 
en halen bijvoorbeeld de fietsen van 
mensen die niet in staat zijn om dit zelf 
te doen. Fietsen zijn altijd de hoofdzaak 
geweest bij De Concurrent. In de 
wintermaanden staan we ook weer 
klaar met onze winterartikelen zoals 
schaatsen, moonboots en sleeën.”

De Concurrent voert vele merken en 
soorten rijwielen met het bijbehorende 
assortiment accessoires. De grootste 
kracht van deze jubilaris is echter 
misschien nog wel de hoogstaande 
service. Het is niet voor niets dat 
het klantenbestand ver buiten de 
Laarbeekse grenzen gaat!

Vanwege het 80-jarige bestaan heeft 
De Concurrent het hele jaar door 
acties gehouden. Deze lopen door tot 
9 november. Iedereen die in 2013 een 
fiets heeft gekocht doet automatisch 
mee aan de loting die wordt verricht 
door een notaris. Voor de kinderen is 
een kleurplatenwedstrijd gehouden. 
Zij zullen ook zeker niet met lege 
handen vertrekken.

De feestelijke avond en prijsuitreiking 
vindt plaats op zaterdag 9 november. 

Programma:
17.00 uur: Welkom en gelegenheid tot 
                 feliciteren 
18.00 uur: Prijsuitreiking
19.00 uur: Een hapje en een borrel met 
                 DJ R-Bass

De Concurrent Lieshout bestaat 80 jaar!

TEL: 0499-421231     HEUVEL 6 - LIESHOUT      PROFILEDECONCURRENT.NL

Mooie opsteker voor de 
wintermaanden: 30% korting 

op alle cadeauartikelen 
in november en december!

Uitnodiging: Feestavond en 
prijsuitreiking 80-jarig bestaan 

De Concurrent. Iedereen is 
welkom vanaf 17.00 uur.

Advertorial

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
Josje is een erg lieve en sociale 
pup die het heel gezellig vindt 
om bij je te zijn. Ze heeft al kleine 
stukjes meegewandeld aan de 
lijn en is hierin een natuurtalent. 
Ze loopt aan de riem of ze nooit 
anders gedaan heeft. We zoeken 
voor Josje een baasje die het 
leuk vindt om haar op te voeden 
en met haar op puppycursus te 
gaan. Josje kijkt ernaar uit om bij 

haar nieuwe baasje te gaan wonen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Josje 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:        Josje 
Leeftijd:     4 maanden

Op zoek...
Josje is een erg lieve en sociale 
pup die het heel gezellig vindt 
om bij je te zijn. Ze heeft al kleine 
stukjes meegewandeld aan de 
lijn en is hierin een natuurtalent. 
Ze loopt aan de riem of ze nooit 
anders gedaan heeft. We zoeken 
voor Josje een baasje die het 
leuk vindt om haar op te voeden 
en met haar op puppycursus te 
gaan. Josje kijkt ernaar uit om bij 

Lezerspodium

Zorgen over de zorg, kunnen 
buurtverenigingen helpen?
Veel mensen in Laarbeek en vooral de 
ouderen en hulpbehoevende inwoners 
maken zich ernstige zorgen over de zorg. 
Krijgen we straks nog wel voldoende 
verzorging, verzorgingstehuizen die 
sluiten, waar moeten en kunnen we 
straks nog terecht?
Terechte vragen want als je de kranten 
leest dan komen deze zorgelijke 
ontwikkelingen in hoog tempo voorbij. 
Je leest over bezuinigingen, wegvallen 
van zorg, burgerparticipatie maar nooit 
in positieve zin. Het wordt als een groot 
probleem gepresenteerd. Nou willen we 
als ABL ook niet zeggen dat het niet 
zorgelijk is, maar we zien in Laarbeek 
dat door de crisis en bezuinigingen 
veel burgerinitiatieven ontstaan. Wat 
positief is, want het opleggen van 
burgerparticipatie kan niet, het moet juist 
vanuit de burger komen.
Afgelopen weken heeft ViERBINDEN 
i.s.m. het Platform Gehandicapten 
Laarbeek en de seniorenraad Laarbeek 
hun integraal beleidsplan in alle kernen 
gepresenteerd. Er is veel betrokkenheid 
en er willen heel veel mensen meedenken. 
Vooral de 60+ en misschien wel de 70+ 
zijn hier sterk vertegenwoordigd. 
De overheid wil dat wij als raad, 
gemeente en politiek binnen een zeer 
korte termijn de zorg voor de inwoners 
van Laarbeek gaan regelen voor 
veel minder geld. Om dit met al die 
bezuinigingen te kunnen realiseren zullen 
de mensen meer voor elkaar moeten 
gaan zorgen. Voor de transitie zorg moet 
de gemeente Laarbeek een beleid maken. 
De vraag is of we op het gebied van 

zorg ook een compleet passend beleid 
willen en moeten maken. Maken we een 
beleid waarbij iedereen in een bepaald 
hokje past met daarbij een ‘oplossing’ 
of moeten we juist durven loslaten…..
Heel moeilijk want als gemeenteraad 
zijn en voelen we ons verantwoordelijk, 
we willen het voor iedereen goed doen. 
Maar we zien nu dat de onzekerheden 
vanuit de overheid ook veel actie 
teweegbrengt, namelijk burgers die het 
initiatief nemen om voor elkaar te zorgen. 
We horen vaak dat de buurtverenigingen 
hier een heel belangrijke rol in moeten 
gaan spelen. Want een buurt die naar 
elkaar om kijkt en betrokken is zorgt ook 
automatisch voor elkaar. Bijvoorbeeld 
een stoep vegen, boodschap doen of 
gewoon even op de koffie omdat je weet 
dat iemand veel alleen zit. Maar weten 
alle buurtverenigingen wel dat er zo 
gedacht wordt en dat wij als gemeente 
een grote rol voor hun zien weggelegd? 
Het antwoord is nee! Daarom organiseert 
ABL op 25 november voor de 2e keer een 
bijeenkomst voor alle buurtverenigingen. 
De eerste aanmeldingen zijn alweer 
binnen maar er kunnen er nog meer 
bij. Op de uitnodiging, die elke 
buurtvereniging heeft ontvangen, staat 
het e-mailadres om aan te melden. 
Hoe meer betrokkenheid hoe groter de 
leefbaarheid in Laarbeek. Wij als ABL 
gaan ervoor. 

Namens ABL, Bert 
Klessens, Monika Slaets, 
Christian van den Berg.

Namens ABL, Bert 

Als een van de eerste dertig 
EPN-(estateplanning-) notarissen 
nieuwe stijl behaalde notaris 
Hermus uit Son en Breugel 
op 8 oktober j.l. in Utrecht 
met succes het examen van 
de specialistenvereniging van 
Notariële estateplanners volgens 
de nieuwe kwaliteitsnormen. Bij 
Hermus Notaris hebt u dus een 
streepje voor. Notaris Hermus 
richt zich op de mens in de 
maatschappij. Zowel de particulier 
als de MKB-ondernemer. 
Estateplanning is het adviseren 
over en regelen in notariële akten 

van vermogensoverheveling naar 
volgende generaties. Dat gebeurt 
door gebruik te maken van de 
mogelijkheden van het vernieuwde 
huwelijksvermogensrecht en 
fiscaal erfrecht in combinatie 
met Inkomstenbelasting, zowel 
voor particulieren als voor 
ondernemers.
De volgende casusonderwerpen 
kwamen aan bod:
 - Huwelijksvermogensrecht
 - Erfrecht
 - Fictiebepalingen
 - Bedrijfsopvolgingsregeling 
Successiewet 1956
 - Bedrijfsopvolgingsregeling Wet 
Inkomstenbelasting 2001

 - Onderdeel internationaal

Het examen werd afgenomen 
door prof. mr. A.H.N. 
Stollenwerck, raadsheer bij het 
Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, 
hoogleraar Estate Planning aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en lid 
van de Wetenschappelijke Raad 
van advies van EPN en mr. F.A.M. 
Schoenmaker, universitair docent 
aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. 
Notaris Hermus zal - met enige 
regelmaat - de actualiteit op dit 
vakgebied in dit blad aan de orde 
stellen. 

Hermus Notaris Son gecerti� ceerd als EPN-notaris, 
nieuwe stijl.

Advertorial

All Style Tattoo & Piercing

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

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

LAARBEEK - In de nachten van 4, 5, 6 en 7 november worden er door de provincie 
reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan op de provinciale weg N279. Er wordt ’s 
avonds en ’s nachts gewerkt om de overlast zoveel mogelijk te beperken maar op de 
twee rotondes (‘De Bemmer’ en rotonde Gemertseweg) en de provinciale weg N279 
tussen de twee rotondes wordt gewerkt. Gedurende periodes zijn de rotondes en het 
wegvlak daarvoor afgesloten en zullen er korte omleidingsroutes gelden. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2
lid 1 van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen
voor het kappen van hieronder genoemde bomen.
• Een Berk en twee sequoia’s aan de Hofweg 4 in Beek en Donk. De bomen worden 

verwijderd in verband met de aanpassing van de tuin. De vergunning wordt 
verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen. 

Dit besluit is verzonden op 15 oktober 2013.
• Een berk en twee elzen op de Julianastraat 1 in Beek en Donk. De bomen worden 

gekapt omdat ze het herstel van een rioolleiding belemmeren. De vergunning is 
verleend omdat er onvoldoende redenen tot behoud zijn.

• Drie essen op de Heindertweg in Aarle-Rixtel. De bomen worden verwijderd 
omdat het voetpad wordt aangepast waarin deze bomen staan. Omdat herplant 
op deze plek niet gewenst is, wordt een financiële herplantplicht opgelegd.

• Zes eiken en een vuilboom op de Jan van Rixtelstraat 30a in Aarle-Rixtel. 
Naar aanleiding van bewonersoverleg worden enkele bomen gekapt van het 
voormalige scoutingterrein. Omdat herplant op deze plek niet mogelijk is, wordt 
een financiële herplantplicht opgelegd.

• Zeven haagbeuken op de Broekelingstraat 21-43 in Aarle-Rixtel. Naar aanleiding 
van bewonersoverleg worden enkele bomen gekapt. Omdat herplant op deze 
plek niet mogelijk is, wordt een financiële herplantplicht opgelegd.

• 27 Elzen op de Hoekendaal en de Bunders in Lieshout. Naar aanleiding van 
bewonersoverleg worden deze bomen gekapt. Enkele bomen worden nog 
tijdelijk gehandhaafd. Ter vervanging wordt een herplantplicht opgelegd van vijf 
sierperen.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 22 oktober 2013.

Rechtstreekse 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 gemeentenieuwspagina’s. 

Melding Wet milieubeheer Beemdkant 30 Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door de Sint
Servatius gilde voor het wijzigen van de bestaande inrichting aan de Beemdkant 30
in Lieshout waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. De
melding kunt u tijdens openingsuren inzien op de pijler Burgers en Bedrijven in
het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u
telefonisch informatie inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon
0492 469 867.

Beschikking maatwerkvoorschriften Vonderweg 4 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet
milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, dat zij op grond van het Activiteiten-
besluit milieubeheer besloten hebben maatwerkvoorschriften te verbinden aan
Jeurgens Banket-, Biscuit- en Chocoladefabriek BV, Vonderweg 4 in Beek en Donk.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van maandag 28 oktober
tot en met maandag 9 december 2013 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven
in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting
op de stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen
onder nummer 0492 469 867 

Op grond van de algemene wet bestuursrecht kan bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend voor 10 december 2013 bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 190 te Beek en Donk.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende
bevatten:
• naam en adres indiener;
• dagtekening;
• de grond van het bezwaar.
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

Wij wijzen er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking
heeft. Het besluit treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij
gedurende deze termijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht. Dit is enkel
aan de orde indien er sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om
een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
GE ’s-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.Het besluit treedt niet in werking voordat op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

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

Op vrijdag komen een raadslid van PNL en een raadslid van de VVD aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Wat doe jij bij brand?
• Nieuw VVV initiatief in Laarbeek
• Concept Winkeltijdenverordening Laarbeek

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Werkzaamheden N279 en rotondes

Kapvergunningen

Wet milieubeheer

Gemeente actueel

Kort nieuws

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

• In verband met de aankomst en rijtoer van Sinterklaas in Beek en Donk is de 
Pater de Leeuwstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. 
Deze maatregel geldt op zaterdag 16 november 2013 van 13.30 tot 14.30 uur.

• In verband met de intocht van Sinterklaas in Lieshout is de Heuvel afgesloten 
voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 17 
november 2013 van 11.30 tot 13.00 uur.

• In verband met de bekendmaking van de nieuwe Prins van Ganzegat op 
het bordes van de Couwenbergh is de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel tussen de 
kruisingen met de Kerstraat en Heindertweg afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel zal gelden op zaterdag 2 november 
2013 van 20.30 tot 22.00 uur.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het bekendmaken van de 

nieuwe Prins van Ganzegat op het bordes van de Couwenbergh op zaterdag 2 
november 2013 tussen 20.30 tot 22.00 uur (verzonden 21 oktober 2013).

• Jeugdcarnaval De Raopers voor het houden van een flessenactie in de kern 
Lieshout op vrijdag 27 december 2013 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 22 
oktober 2013).

• Winkeliersvereniging Beekvlied voor het plaatsen van een kleine tent op het 
gedeelte van het Heuvelplein bij het schaakspel in Beek en Donk op woensdag 
27 november 2013 van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 21 december 2013 
van 11.00 tot 16.00 uur (verzonden 22 oktober 2013).

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerp-
beschikkingen zijn genomen:

Locatie                 Kern  Inzagetermijn   Werkomschrijving
Croylaan 12      Aarle-Rixtel  28-10 t/m 9-12-2013 restaureren schaapskooi 

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

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                       Kern           Werkomschrijving   Activiteit Verzonden
Heindertweg         Aarle-Rixtel    bouw school, renovatie gymzaal bouw/kap 18-10-2013
Wilhelminastraat 20  Mariahout       vergroten woning / erfafscheiding bouwen 21-10-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

Verleende omgevingsvergunningent
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MooiLaarbeekkrant

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
Heindertweg  Aarle-Rixtel     16-10-2013  kappen drie essen t.b.v. voetpad
Broekelingstraat 21-43 Aarle-Rixtel     16-10-2013  kappen zeven haagbeuken
Schutstraat  Lieshout        16-10-2013  kappen twee populieren
Dijkstraat 2 Beek en Donk  17-10-2013  vervangen damwand

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern         Ingediend d.d. Werkomschrijving
Gemertseweg 16 Beek en Donk  14-10-2013  vervangen dak
Vossenberg 3a Mariahout        14-10-2013  verwijderen asbest
Dr. Timmerslaan 22 Beek en Donk  14-10-2013  verwijderen asbest
Dijkstraat 2 Beek en Donk  17-10-2013  vervangen damwand
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aanvragen omgevingsvergunning

De crisis heeft velen van ons 
geraakt doordat mensen hun baan 
zijn kwijtgeraakt en door de afname 
van koopkracht. Veel bedrijven 
hebben hun kostenstructuur 
aangepast zodat ze de crisis het 
hoofd kunnen bieden. Gemeente 
Laarbeek moet de kosten ook in 
bedwang houden omdat we, in 
de toekomst, minder financiën van 
de overheid krijgen in verhouding 
tot de toename van taken. Zo zal 
over enkele jaren onze financiële 
huishouding voor 3/5 uit WMO-
activiteiten gaan bestaan. We 
zullen met veel minder geld goede 
zorg moeten bieden.
Gemeente Laarbeek kan niet alle 
taken zelfstandig op zich nemen, 
daarom zijn we al druk bezig met 
de Peelsamenwerking 6.1. Hierin 
slaan 6 gemeenten hun handen 
ineen om de toekomstige zorg 
voor onze burgers te kunnen 
waarborgen. Wij als ABL juichen 
deze uitvoerende samenwerking 
toe maar blijven kritisch kijken of 
de geplande voordelen van deze 
samenwerking daadwerkelijk 
gaan uitkomen. We werken ook 
al jaren succesvol samen met de 
gemeente Gemert-Bakel. Wij zien 
deze samenwerkingsverbanden als 
kansen om tegen zo laag mogelijke 
kosten de gewenste service te 
blijven bieden, maar willen bovenal 
onze eigen identiteit behouden. 
De overheid ziet namelijk graag 
gemeenten met 100.000 inwoners 
of meer. Zoveel inwoners hebben 
wij niet en zouden op grond daarvan 
uiteindelijk samen moeten gaan 
met andere gemeenten. Doordat 
Laarbeek goed samenwerkt met 
andere gemeenten presteren 
we ook goed in de uitvoering 
van onze taken tegen zo laag 
mogelijke kosten. Dit heeft de 
gemeente Laarbeek een sterke 
positie opgeleverd en het bewijst 
de kracht van onze zelfstandigheid. 
Uit de begroting blijkt ook dat het 
huishoudboekje op orde is. Dit 
terwijl er veel gerealiseerd is of in 
de afrondende fase verkeert, zoals 
de voorzieningenclusters. Dat we 
geen ruimte hebben voor nieuw 
beleid is wel duidelijk en jammer, 
maar wel begrijpelijk in deze tijd! 
Wij denken dat het nu van belang 
is dat u niet extra belast wordt en 
zoals de begroting voor 2014 voor 
zicht spreekt gaat dat weer aardig 
lukken. Zo zijn er enkele minimale 
stijgingen in de leges kosten en 
OZB-belasting en huurders gaan 
er zelfs een beetje op vooruit. 
De crisis biedt ook op dit gebied 
kansen. Deze moeten en gaan we 
samen met u en de omliggende 
gemeenten creëren en benutten. 
ABL staat voor leefbaarheid in alle 
kernen, u toch ook?? 

Namens ABL,
Bert Klessens, 
Christian van den Berg, 
Monika Slaets

De Zeepkist 

Crisis = kansen creëren

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Koperwiek

“Op dit moment is de vogeltrek op gang 
gekomen en zijn er veel vogels die uit het hoge 
noorden richting het zuiden trekken. Zo ook 
deze Koperwiek, die zijn broedgebied heeft in 
de naaldbossen van Scandinavië. De Koperwiek 
is een prachtige Lijstersoort die te herkennen is 
aan de rode vlek onder de vleugels. Zo komt hij 
ook aan zijn naam. De vogel is dan vaak in het 
gezelschap van andere lijsters. Ze eten van de 
bessen die op dit moment volop te vinden zijn. 

De Koperwiek op de foto heb ik gefotografeerd 
vanuit mijn boshutje op het Laar in het bos 
van Noud Biemans. Ook in dit bos zijn volop 
bessen te vinden, zoals de Vlierbes en (hoe 
kan het ook anders) de Lijsterbes. Deze bessen 
trekken dit soort vogels aan. 

Deze Koperwiek was samen met enkele lijsters 
aan het genieten van deze bessen en kwam ook 
nog even drinken en badderen in het vijvertje, 
waardoor ik deze foto kon maken. Als je in 
deze tijd oplet zie je regelmatig vogels die op 
doortrek zijn of hier als wintergast verblijven. 
Zo is er vorige week op Croy in de buurt van 
de appelboomgaarden van Broos Biemans 
een velduil gezien, wat hier in Nederland een 
zeldzame verschijning is! Zo zie je maar, er is in 
ons Mooie Laarbeek voldoende te genieten in 
de natuur!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Op het Laar in het bos 
van Noud Biemans

Locatie Kern          Werkomschrijving Activiteit
Gemertseweg 16 Beek en Donk   vervangen dak slopen
Vossenberg 3a Mariahout        verwijderen asbest slopen
Dr. Timmerslaan 22 Beek en Donk   verwijderen asbest slopen
Dijkstraat 2 Beek en Donk   vervangen damwanden slopen

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

Afgehandelde sloopmeldingen

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Dus ook op:

Let op uw
 brievenbus! 

20%
feestkorting

op alles wat in deze 

zak past!*

GA VOOR DEZE 

ACTIE NAAR UW 

D.I.O. DROGIST!

DE ACTIE IS 

ALLÉÉN GELDIG 

OP 6, 7, 8 EN 9 

NOVEMBER 2013

* Op alle artikelen die in deze zak passen ontvangt u 20% korting. M.u.v. geneesmiddelen, niet voorradige producten, tabakswaren, 
telefoonkaarten, cadeaubonnen, YourGift cards, babyvoeding, lectuur en fotoartikelen. Geen korting over korting. Op = op.  

Zie overige voorwaarden in de winkel.wk 45

Let op uwLet op uw
brievenbus!brievenbus!brievenbus!brievenbus!

Let op uwLet op uw
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Kom ontbijten met Sinterklaas! En misschien heeft Piet 
ook nog wel een kadootje bij zich voor jou.

Reserveer nu!

Sinterklaasontbijt in de Brabantse Kluis

1 DECEMBER

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  reserveren@brabantsekluis.nl  

Tussen 09.00 en 11.00 uur

Kinderen € 10,-, 
Volwassenen € 13,75

Voor meer informatie:
www.brabantsekluis.nl/restaurant

1 DECEMBER1 DECEMBER

Mooi UIT in Laarbeek
IVN neemt deel aan Natuurwerkdag

23e Ekkerfestival voor Muziekkapel ‘De 
Ekkermuzikanten’

De Raopers houden kienavond

Laarbeek - Overal in het land gaan duizenden 
vrijwilligers aan de slag met lekker werken 
in de vrije natuur op zaterdag 2 november. 
Diverse natuurorganisaties hebben tal 
van werkzaamheden klaar liggen om door 
vrijwilligers te laten uitvoeren.

Het IVN-Laarbeek en IVN Bakel hebben gekozen 
voor De Grotelse Heide en wel het gebied bij 
de Esperloop. De Esperloop is een heidebeek 
hetgeen een zeldzaamheid is in Nederland. Om 
het open landschap met een vrij meanderende 
beek terug te krijgen is de oude beekloop van de 
Esperloop eind jaren negentig weer uitgegraven 
en zijn stuwen uit de beek verwijderd. Runderen 
worden ingezet om te  zorgen dat het beekdal en 
de heide niet dichtgroeien tot bos, echter deze 
dieren kunnen het niet alleen af en daarom helpt 
men met het verwijderen van jonge boompjes.

IVN Laarbeek heeft heel wat leden, maar zeker 
niet genoeg. Daarom doen zij het samen met 
IVN Bakel, Milheeze en De Rips. Het is ook een 
gezamenlijk natuurgebied. Het zou geweldig 
zijn om op zaterdag 2 november 2013 met 
minstens 50 man, vrouw en kinderen voor de 
natuur in de weer kunnen zijn (de natuur die in 
Laarbeek toch al zo bedreigd wordt). Ook zo’n 
zin om er eens een dagje lekker tegenaan te 
gaan? Een paar uur helpt ook al. Laat het IVN 
Laarbeek dan even weten. Aanmelden kan via 
www.natuurwerkdag.nl of via de site van ivn.nl/
afdeling/laarbeek.
 
Wat wordt er verwacht van de vrijwilligers? 
Men begint omstreeks 09.00 uur in de ochtend. 
‘s Middags is er een lunchpauze, waarna nog 

een paar uurtjes wordt doorgegaan. Ze gaan 
jonge boompjes (vooral berken en dennen) uit 
de grond trekken en afvoeren om te voorkomen 
dat de Grotelse heide terug in een bos 
verandert. Hierdoor krijgt het heidelandschap 
een betere kans. Men dient zelf gepaste kleding, 
werkhandschoenen en eventueel een spade 
meebrengen. 

Wat bieden zij als IVN/Staatsbosbeheer? Een 
gezellige en gezonde buitenactiviteit waar je 
veel voldoening aan beleeft, zowel vanwege het 
buiten bezig zijn als door een bijdrage te leveren 
aan de versterking van de natuurwaarden in de 
directe omgeving. Voor koffie, thee, frisdrank 
en een hapje tussen de middag wordt gezorgd. 
Men rekent vooral op vaders en moeders, die 
willen komen klussen met zoon en/of dochter. 
Kinderen zijn dus ook welkom, het liefst wel 
onder begeleiding. Tijdens de werkdag zal ook 
aandacht besteed worden aan natuureducatie; 
daarom zijn er enkele natuurgidsen speciaal 
voor dit gebied aanwezig. Verzamelpunt is 
het verlengde van de Beekse Peeldijk nabij 
Grotelshof. Volg de bordjes IVN.

Beek en Donk - Muziekkapel ‘De 
Ekkermuzikanten’ uit Beek en Donk houdt 
op zondag 3 november voor de 23e keer het 
Ekkerfestival. Dit festival vindt plaats in zaal 
Dave v/d Burgt aan het Heuvelplein in Beek en 
Donk en duurt van 13.00 uur tot ongeveer 18.30 
uur. Het wordt een mooie muzikale middag voor 
muzikanten en liefhebbers van blaasmuziek. 
Een vijftal muziekkapellen zorgt samen met ‘De 
Ekkermuzikanten’ voor een middag met non-
stop blaasmuziek.

Het festival wordt om 13.00 uur geopend door 
Seniorenorkest St Caecilia. Het bijna 25 leden 
tellende orkest, van allemaal 55 jaar en ouder, 
staat sinds 2011 onder de bezielende leiding van 
Piet van Neerven. De doelstelling was en is, om 
op hogere leeftijd zo lang en zo goed mogelijk 
muziek te blijven maken. Het repertoire van het 
orkest bestaat uit prettig in het gehoor liggende 
muziek, zoals polka’s, walsen, marsen en andere 
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 de Parkbloazers 
uit Nuenen. Opgericht in 1982, door een aantal 
goedwillende amateurs, die graag tijdens 
carnaval muziek wilden maken. In de loop der 
jaren is flink geoefend 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 jaren heen is het carnavalsgebeuren op de 
achtergrond geraakt en richten de optredens zich 
meer op binnen- en buitenconcerten, braderieën, 
recepties en andere feestelijke gelegenheden.

Vervolgens treedt het Brabants straatorkest, 
of zoals zij zichzelf noemen: fanfare du trottoir 
‘De Pannelappen’ op de bühne. In januari 1991 
werd er besloten om aan alle gegadigden vanuit 
muziekcafé ‘De Pan’ te Berlicum de gelegenheid 
te bieden om gezellig samen muziek te maken. 
Het orkest gaat nog steeds enthousiast door. 
De huidige sterkte van de kapel bestaat uit 25 
personen en staan onder leiding van Vic Weekers. 
Hun motto is: Muziek maak je met elkaar en voor 

elkaar, niet tegen elkaar.

Hierna is het de beurt aan de organiserende kapel 
‘De Ekkermuzikanten’. Hun optreden begint 
om 15.30 uur. Met een gevarieerd programma 
zullen zij proberen 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.

Als één na laatste treedt Nizozemska op. 
Nizozemska staat voor originele Sloveense 
(voormalig Joegoslavië) volksmuziek, gebracht 
door enthousiaste Nederlandse amateurs uit 
Aarle-Rixtel, Helmond, Lieshout en Waalre. 
Oberkrainer muziek wordt door Nizozemska 
gemaakt in de oorspronkelijke bezetting met 
accordeon, bas (tuba), slaggitaar, klarinet 
en trompet. Dit Oberkrainer Kwintet wordt 
aangevuld met een zangduo. Ze spelen tot 
ongeveer 17.00 uur.

Als laatste en afsluitende kapel betreden The 
Wine-children uit Gemert het podium. Deze groep 
is in 1987 opgericht en bestaat dus ook al meer 
dan 25 jaar. Ze zijn bekend van hun optredens 
in binnen- en buitenland. Reden genoeg om 
te komen luisteren. Bij The Wine children staat 
enthousiasme en gezelligheid voorop. Een prima 
afsluiting dus voor deze muzikale middag.

Voor de kleine kinderen wordt een speciale 
kinderhoek ingericht, waar zij zich onder 
begeleiding kunnen vermaken. De toegang 
is geheel gratis. Meer informatie over de 
Ekkermuzikanten en het Ekkerfestival kan men 
vinden op www.ekkermuzikanten.nl.   

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt een kienavond op vrijdag 
1 november. Deze wordt gehouden in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout. 

De avond begint om 20.00 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur. Iedereen is hier 
welkom. 
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auto
onderdelen

10 november 2013    Beek en Donk
BATTLE OF THE KEMPEN

BOKSCLUB LAARBEEK PRESENTEERT

W
ilkes

A 67 kg

vd Sluis
A 71 kg

Althuizen
N 68 kg

Ozyurt
A 60 kg

Sm
its

B 81 kg

Sam
arel

A 71 kg

Dursun
B 70 kg

Geugjes
A 56 kg

VVK: Angelo Wilkes  Riny Heesakkers  Tankstation Jos Maas  Sportpoint Gemert
www.boksclublaarbeek.nl         www.wfca.info         www.round1network.com

Entree: €35,00
VIP: €85,00

Zaal open: 13.30
Aanvang: 15.00

Boksclub Laarbeek
Otterweg 29

Mooi UIT in Laarbeek

WWW.EETERIJ-UNIEK.NLWWW.EETERIJ-UNIEK.NL

Unieke dagen..., met familie en- of vrienden, 
gezelligheid, sfeer, en niet te vergeten hoort daar 

lekker eten bij!

1e en 2e kerstdag zijn wij geopend vanaf 17.00 uur. 
Buiten onze a la carte menukaart bieden wij een extra 

keuze uit diverse specialiteiten!
(zie www.eeterij-uniek.nl)

Uniek dineren bij u thuis
Wilt u thuis met familie en- of vrienden, gezellig bij de 
kerstboom genieten van een heerlijk kerstdiner, en daar 

niet heel de dag voor in de keuken staan???

Daar bieden wij de oplossing!
Uitgebreid dineren...4, 6 of 8 gangen, avondvullend of 

in de vorm van tapas....

U kunt zelf de gehele avond invullen!
Unieke gerechtjes.. Geheel door ons voorbereid, met 

een maximale bereidingstijd van 10 min.

Per persoon krijgt u 15 Unieke gerechtjes, inclusief een 
receptenboekje met uitleg. U bepaalt zelf de volgorde, 

het aantal gangen en de hoeveelheid per gang!

Zo kunt u avondvullend dineren.... Tapas eten... Kortom... 
Uniek maar op uw eigen manier.

€ 25,50 p/p

Kerst 2013

De Bavaria bierruilbeurs 

Verkoopmarkt op Basisschool de Heindert

Film voor iedereen door Amnesty

‘SenZation White’ &RG PLUS disco

Lieshout - Na lang wachten, is het eindelijk 
tijd voor de 1e &RG PLUS disco, die 
bedoeld is voor de Laarbeekse tieners van 
het voorgezet onderwijs (13 t/m 15 jaar). 
Met een PLUSmembercard hebben tieners 
voorrang en voordeel op toegang.

SenZation White is het thema van deze 
eerste disco. Dus iedereen in het wit! 
De nodige effecten zullen voor leuke, 
verrassende situaties zorgen. Kaarten zijn 
vanaf heden te koop bij Drogisterij Mark 
DIO, Dorpstraat 5 te Lieshout.

Vanwege het overweldigende succes is 
er een toegangspasjes systeem ingesteld, 
nog niet iedereen heeft zich voor een 
membercard aangemeld. Het &RG PLUS 
pasje (membercard) is voor Laarbeekse 
tieners gratis. Een pashouder krijgt 
eerder informatie over de kaartverkoop 
en kan tegen betaling van €1,00 een 
toegangskaartje voor de PLUS disco kopen. 
Heeft men geen membercard en kan men 
een schoolpas of ID laten zien betaalt men 
€3,00. 

Party Jockey Tim geeft aan er weer veel 
zin in te hebben. De muziekstijl, uitstraling, 
en opzet van deze discoavond wordt aan 
het thema en aan de doelgroep aangepast, 
zodat de jongeren zich verbazen, thuis 
voelen en uitzien naar een volgende keer. 
Vanwege de leeftijd is het alcoholvrij. Om 
overlast te voorkomen wordt het ‘binnen is 
binnen’ beleid gehanteerd. Entertainment 
en de nodige effecten zullen voor leuke 
situaties zorgen. 

Voor de rest van het jaar zijn al meerdere 
PLUS disco’s gepland. Ook gaan ze dit 
jaar ON TOUR. Dit betekent dat de &RG-
PLUSdisco op 14 december bij Cendra in 
Aarle-Rixtel wordt georganiseerd, op 17 
januari bij De Boemerang in Beek en Donk 
op 14 februari wederom in Lieshout. Het 
seizoen wordt afgesloten op 21 maart 2014 
in Mariahout bij Yammas.

De ‘SenZation White’-disco duurt van 
20.30 tot 23.30 uur en vindt plaats in de 
‘CLUB ENERGY’-ruimte in het dorpshuis 
van Lieshout (Grotenhof 2). 

Lieshout – Voor de 18e keer wordt de 
Bavaria bierruilbeurs gehouden in Bavaria 
Brouwerij Café. De beurs vindt plaats op 
zaterdag 9 november.

Op deze ruilbeurs komen alleen artikelen 
die iets te maken hebben met bier, zoals 
glazen, pullen, viltjes, etiketten, bierdopjes, 
openers, lampen, reclameborden en nog 
veel meer. Alle bekende biermerken uit 
Nederland kun je er vinden.

Deze ruilbeurs wordt zowel door de binnen 
als buitenlandse verzamelaars druk bezocht. 
Dus heeft men meer interesse in bier dan 
alleen drinken, kom dan eens langs op de 
ruilbeurs. Om 10.00 uur gaan de deuren 
open en rond 10.30 uur zal de ruilbeurs 
officieel geopend worden door Tijn Swinkels.

De ruilbeurs duurt tot 14.00 uur. Bavaria 
Brouwerij café is midden in Lieshout op de 
Heuvel 5. Voor inlichtingen: 06-25444759.

Aarle-Rixtel - Basisschool de Heindert aan 
de Schoolstraat 1 in Aarle-Rixtel  houdt op 
zaterdag 9 november een verkoopmarkt.

Niet alleen veel oude (school)meubels zullen 
hier te koop zijn, maar ook uiteenlopende 
artikelen, zoals bestek, servies, kerstbomen, 
elektronica en les-,  spel- en knutselmaterialen. 
Liefhebbers en verzamelaars, ouders, 
gastouders en opvangcentra zullen hier hun 
hart kunnen ophalen. Van de opbrengst 

zullen de ouders via een ideeënbus een 
passend cadeau voor de school bepalen dat 
ten goede komt aan de kinderen. Tijdens de 
markt is er koffie en thee verkrijgbaar. 

De markt duurt van 14:00 tot 16:00, toegang 
is gratis. Voor meer informatie, neem contact 
op met: Basisschool de Heindert, Schoolstraat 
1 in Aarle-Rixtel. Tel: 0492-381214. 
E-mail: directie@heindert.nl. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.heindert.nl

Laarbeek - Amnesty International is een 
internationale organisatie die zich sterk 
maakt voor de toepassing van de rechten 
van de mens over de hele wereld. Dat 
dit nodig is, kan men elke dag zien in de 
krant en op t.v. In deze gemeente Laarbeek 
zetten zich elke maand meer dan 80 
mensen hiervoor in. 

Op 7 november hebben zij hen uitgenodigd 
voor een bijeenkomst, waarbij onderstaande 
film wordt gedraaid. Bij deze nodigen ze 
ook anderen uit, die Amnesty een goed hart 
toedragen of er meer over willen weten. Zij 
hopen veel mensen te kunnen begroeten.

De Peruaans-Nederlandse filmmaakster 
Heddy Honigmann is één van de beroemdste 
filmmakers van Nederland. ‘Op ‘n Goede 
Dag’ is een humorvolle, halfuur durende 
film over loyaliteit. Honigmann maakte de 
film op uitnodiging van het Instituut voor 
Beeld en Geluid.  Een van de hoofdrollen 
wordt gespeeld door Nasrdin Dchar, die 
vorig jaar op het Nederlands Film Festival 
onderscheiden werd met een Gouden Kalf 
en door zijn dankwoord in één klap een 
bekende Nederlander werd.  

De avond wordt gehouden op donderdag 7 
november in Jeugdcentrum Cendra (bij De 
Dreef) aan De Duivenakker 72a en begint 
om 20.00 uur.
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MooiBoerdonk
De aftrap voor Agrarisch Boerdonk

Boerdonk - RKSV Boerdonk is 
de eerste vereniging die gebruik 
mag maken van de diensten van 
Agrarisch Boerdonk. Alle agrariërs 
uit Boerdonk hebben zich 
verenigd en bieden Boerdonkse 
verenigingen de mogelijkheid om 
bij hen een verzoek in te dienen 
voor sponsoring. 

Deze sponsoring gebeurt in natura 
met producten van deze bedrijven. 
RKSV Boerdonk krijgt bij iedere 

thuiswedstrijd van het eerste elftal 
een mand met producten die zij 
dan kunnen verloten. De opbrengst 
van de loterij komt geheel ten 
goede aan de voetbalclub. 
Afgelopen zondag was de aftrap. 
De mand met producten, dit keer 
een mand met vaste planten voor 
in de tuin, werd gewonnen door 
Willie Biemans. De organisaties 
hopen dat dit een begin is van een 
vruchtbare samenwerking.

Theo Vilier en Joan Oppers (bestuursleden van Agrarisch Boerdonk), Mieke v/d Doelen 
(voorzitter RKSV Boerdonk) en Willie Biemans, met de mand met planten.

Entertainmentcafé van Gèr 
Gespeuld krijgt al enigszins vorm

Boerdonk - Gèr Gespeuld is 
rond met gemeenschapshuis 
Den Hazenpot om haar 1e 
entertainmentcafé-week daar 
te mogen uitvoeren. Voor 
Gèr Gespeuld min of meer 
een thuiswedstrijd en voor de 
eventuele bezoekers mooi centraal 
in Boerdonk. 

Hoewel nog lang niet alles 
vaststaat, is wel duidelijk wie 

de vaste uitbaters worden. Dat 
zijn Ger en Corrie, een ervaren 
horeca-ondernemersechtpaar dat 
alle diploma’s, die er in de horeca 
maar zijn, in hun bezit hebben. Zij 
moeten zorgen voor een gezellige 
sfeer in het café. In het gesprek dat 
men met ze had over de aanpak, 
werd meteen gevraagd wat er 
aan eten geserveerd kan worden. 
“Want”, zeggen ze, ervaren als ze 
zijn, “na een avondje ontspanning 
krijgen de meeste bezoekers trek 
in iets hartigs”. Daar had men 
nog helemaal niet aan gedacht. 
Sterker nog, in het café hadden ze 
nog helemaal niet aan een keuken 
gedacht. En hoe het met personeel 
zat?  Ja, men begint ergens aan 
maar men weet nog niet hoe het 
eindigt. Wordt vervolgd.

Uitbaatster Corry

Najaarsvergadering RKSV Boerdonk
Boerdonk – In de kantine van RKSV 
Boerdonk wordt op donderdag 
31 oktober de najaarsvergadering 
gehouden vanaf 21.00 uur. 

Op de agenda staan: de opening, 
de presentielijst, notulen van de 
vergadering van 25 april, het 

jaarverslag 2012/2013, financieel 
verslag 2012/2013 en begroting 
2013/2014. Verder is er een 
bestuursverkiezing. Henri van Alphen, 
Gert Bouw en Frank Tielemans zijn 
aftredend. Herkiesbaar is Henri. 
Gert en Frank zijn niet herkiesbaar. 
Eventuele (tegen) kandidaten 

kunnen zich, onder de voorwaarden 
die vastgelegd zijn in de statuten, tot 
een uur voor de vergadering melden 
bij de secretaris. Na de mededelingen 
en de rondvraag sluit de vergadering. 
Afmelden bij voorkeur per e-mail: 
info@rksvboerdonk.nl of in de 
kantine 0492-464202.

Boerdonk B1 wint topper
Boerdonk - Samen met Irene B1, 
uit Gemonde, stond Boerdonk B1 
bovenaan met het maximaal aantal 
punten. Alleen had Irene B1 een 
beter doelgemiddelde. Het werd 
een heel spannende wedstrijd, 
waar twee teams alleen maar 
wilden winnen. 

Irene begon fel en wilde meteen 
het verschil maken, maar de 

verdediging gaf geen krimp, samen 
met de keeper Nick Opheij. Zo 
bleven ze de eerste helft opvallend 
makkelijk overeind. Boerdonk kreeg 
ook kansen, zelfs betere dan Irene, 
en het was Tim van Alphen die de 
verdiende 0-1 binnen schoot. 

Na de rust was het voor Irene 
alles of niks, maar vooral de paal 
werd geraakt. Ook Jelle Hagelaars 

knalde de bal op 
de paal. Met de 
nog altijd magere 0-1 voorsprong 
was het wel billen knijpen voor 
de Boerdonk supporters. De 
voetballers van Boerdonk bleven 
hard werken met en voor elkaar 
en zo werd er toch verdiend 
gewonnen. En, niet onbelangrijk, 
de koppositie overgenomen. Een 
echte teamprestatie!

Het blijft moeilijk voor Boerdonk 1
Boerdonk - Om aan de goede 
prestatie van vorige week, de 3-1 
winst, een goed gevolg te geven, 
bleek afgelopen zondag te moeilijk 
voor Boerdonk 1. De tegenstander, 
Achilles Reek, kon op de ranglijst 
gepasseerd worden waardoor ze 
weer heel voorzichtig naar boven 
zouden kunnen kijken. 

Helaas werd er met 0-3 verloren 
en staat Boerdonk 1 nu op de 10e 
plaats op de ranglijst, waar het team 
zeker niet thuishoort. Het was een 
zware en moeilijke wedstrijd, en de 
kansen voor Boerdonk 1 waren op 
één hand te tellen. Die van Achilles 
Reek ook, maar zij wisten er beter 
mee om te gaan. Op deze manier 

heeft Boerdonk wel geflatteerd 
verloren, helaas. Volgende week 
naar SCV’58 uit Velp, deze ploeg 
bevindt zich net onder Boerdonk, 
op de 11e plaats. Hopelijk kunnen 
ze hier weer een goed resultaat 
neerzetten.  

WTC Boerdonk op historische tour tijdens Rabotoertocht
Boerdonk - Afgelopen zondag was 
alweer de voorlaatste tocht van WTC 
Boerdonk dit seizoen. Deze rit, die is 
gesponsord door de Rabobank, had 
een, hoe kan het ook anders, cultureel 
tintje. Het was de zogenaamde 
Kastelentocht langs allerlei fraaie 
kastelen die Brabant rijk is. 

De eerste culturele bezienswaardigheid 
was de Kildonkse molen. Ja, men 
weet dat dit geen kasteel is, maar dit 
monument heeft minstens net zo veel 
rijksgelden gekost als een gemiddeld 
kasteel. Een prachtige molen maar 
men fietst er met een rotgang voorbij. 

Het eerste kasteel was in Heeswijk-
Dinther, maar aangezien de groep 

toen langs de kanaaldijk fietste, zagen 
ze het achter de bomen niet liggen. 
Men ging de kanaaldijk over richting 
Den Dungen, met een minder mooie 
molen, naar St. Michielsgestel en 
Gemonde. Maar waar men ook kwam: 
nergens was een kasteel te bekennen. 
Tijdens de pauze werd koortsachtig 
overlegd door het bestuur en met de 
conclusie dat alles goed zou komen, 
kon toch nog een foto gemaakt 
worden met lachende gezichten. 

Het tweede deel van de route liep over 
St. Oedenrode met haar prachtige 
kasteel Henkenshage (ook voor 
bruiloften en partijen, red) waar de 
groep heel langzaam langs af fietste. 
Het eerste kasteel en er zouden er 

nog meer komen. Druk napratend 
over dit geweldige kasteel merkten de 
fietsers niet of nauwelijks op dat de 
route ondertussen naar Croy leidde. 
Hoewel WTC al tig keer dit jaar langs 
het kasteel Croy is gefietst, kreeg het 
nu toch een heel andere dimensie. 
De torens waren indrukwekkender 
en die poort bij de ingang was eerst 
nog nauwelijks opgevallen. Tot slot 
werd de route nog langs kasteel Beek 
en Donk geleid, waarna men moe 
maar zeer voldaan weer in Boerdonk 
aankwam. 

Iedereen was vol lof en er zal beslist 
nog lang over worden nagepraat. 
Jammer dat de sponsor niet in 
navolging van eerdere sponsoren 
een uitgebreid buffet had geregeld in 
een der kastelen, maar een kniesoor 
die daar opmerkingen over maakt. 
Rabobank, bedankt. 

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

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites
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‘Jongens, meiden, ga nog even naar 
het toilet. Zometeen zitten we, als 
het goed is, ruim een half uur op de 
fi ets en dan wordt het lastig plassen.’ 
‘Nou meester, tijdens de Tour de 
France hangen die renners hun 
leuter gewoon uit de broek terwijl 
ze fi etsen’, merkt Jop op, terwijl de 
meute zich richting deuropening stort 
om maar zo snel mogelijk de pot 
dan wel urinoir te besprenkelen. ‘Iel, 
gatver, heb jij dat gezien?’ Rita draait 
haar gezicht om waarop de afkeer 
van het geschetste tafereel duidelijk 
zichtbaar is. Gevoed door deze reactie 
begint Jop nu met het stukje wat 
als ‘overdreven’ bestempeld mag 
worden. ‘Ja, ik zag hem zo die piemel 
uit zijn broek halen en buitenboord 
….’ ‘JOP, KLAAR NU’, de denderende 
stem van de meester klinkt en zegt 
voldoende. De ‘Iel’s’ klinken nog even 
door wanneer de meiden richting 
de meidenwc’s lopen, het gelach en 
de onderbroekenlol verstomd zodra 
de jongens proberen de vlieg uit de 
pisbak te plassen. 

Na een 5-tal minuten zit de klas weer 
vol. De sleutelhangrijke sleuteltjes 
worden uit de laatjes gegrist en 
men wandelt achter de meester 
aan richting de rijwielen. De ‘Ik 
fi ets vooraan’, ‘Nee, ik fi ets al met 
Maartje’ en ‘Wij gaan achteraan’-
uitspraken gaan als een lopend 
vuurtje door het klassenpeloton. Als 
dan uiteindelijk eenieder zijn of haar 
plekje in de meute heeft gevonden, 
trapt de ouder-in-oranje-hesje de hele 
bende in beweging. Het is dan altijd 
spannend of elke fi ets doet waarvoor 
deze gemaakt is of dat er al snel een 
ketting of band het begeeft. Tevens ligt 
natuurlijk ook het ‘grote gatengevaar’ 
op de loer, waarbij er al snel een 
soort waaiervorming plaatsvindt. 
Vaak zijn het dan de korte beentjes 
of de druk bebbelende meisjes die 
het moeilijk bij kunnen houden of 
weigeren kort achter het tweetal 
ervoor te fi etsen. Maar, nummer 
één in deze top 3 van ‘Wat kan er 

misgaan als je met de klas uit fi etsen 
gaat’ is toch wel: ‘Ja, maar hij remde 
ineens’! Juist, de spatbordklever. Zo 
ook vandaag. Met een gemiddelde 
grootte klas (tegenwoordig is dat om 
en nabij 30 schatjes) fi etsen we dus 
twee aan twee aan de rechterkant 
van de weg. Bij de eerste de beste 
vrachtwagen maken circa 25 armen 
een pompende beweging. Dit ritueel 
blijft zich herhalen totdat de chauffeur 
zijn claxon laat horen. Gebeurt dit 
niet, dan trekken deze 25 kindjes hún 
claxon open! 
Een kilometertje verder wordt 
de eerste tegenligger minimaal 
ontweken en wordt het eigen 
waarschuwingssignaal interessant. 
Nadat Joey het klingeltje heeft doen 
laten horen, volgen de ‘schaapjes’ al 
snel zijn voorbeeld. Dit verkeersconcert 
vindt al snel zijn waterloo nadat van 
achteruit de rij het gebrul van de 
meester heeft geklonken.
Inmiddels heeft Wieke besloten 
dat het tijd is om de witte streepjes 
op de weg niet aan te raken. De 
slalom start. Vervaarlijk draait Wieke 
om de wegmarkering, waarbij de 
standaardafwijking groter en groter 
wordt. Ook hier maakt de meester 
maar een eind aan, voordat Wieke 
met haar lipje op het asfalt belandt en 
een stel collega-leerlingen meeneemt 
in deze ellende. Eenmaal terug op zijn 
plek, achter de dopingvrije fi etshelden 
en heldinnen oogt de meester nu 
redelijk tevreden. BONS …… botsend 
en schurend metaal is hoorbaar. Een 
kreet, een gil en ‘Ja, jij remt ineens’ 
maken al snel duidelijk dat de bocht 
naar links en het bijbehorende vaart 
verminderen niet door iedereen in 
de trappende rij werd opgemerkt. 
En daar lag hij, Jop. Te kort bij het 
voorgaande spatbord en te druk met 
sensationele verhalen vertellend over 
plassende wielrenners. ‘Jop, het is 
maar goed dat jij op school je plasje al 
had gedaan, he!’ 

Mees Joost.

De spatbordkleverDe Sint komt met zijn Pieten weer naar Lieshout
Lieshout - Nog 3 weken en dan is 
het weer zo ver: Sinterklaas komt 
met zijn Pieten naar Nederland. 
Zaterdag 16 november komt 
de Sint met zijn pieten aan in 
Groningen, die intocht wordt op tv 
uitgezonden.

Diezelfde middag kun je in Lieshout 
ook al Pieten tegenkomen. Deze 
pieten komen helpen met de 
klompenactie die vanaf twee 
uur plaatsvindt. De dag daarna 
heeft de Sint beloofd dat hij naar 
Lieshout komt. Dit is op zondag 
17 november om 11.30 uur op de 
Heuvel in Lieshout. 

De organisatie hoopt dat het dit jaar 
wel goed verloopt. Vorig jaar hebben 
ze nog een Piet moeten helpen met 
kiespijn, daar zat een pepernootje 

in. Dat probleem heeft tandarts 
Hollekies gelukkig opgelost. Het is 
dus nog even wachten voor het zo 
ver is. Voor die tijd kun je alvast een 
tekening of een kleurplaat maken, 
dat vinden Sinterkaas en de Pieten 
altijd leuk. Schrijf de datums maar 

vast op de kalender, zodat je het 
zeker niet vergeet. Dan gaan ze 
er met z’n allen weer een leuke 
intocht van maken, samen met de 
Harmonie en de burgemeester. Tot 
zondag 17 november om 11.30 uur 
op de Heuvel in Lieshout.

De Regelpiet heeft geantwoord…

Sinterklaas Comité gaat over in Stichting

Beek en Donk - In augustus heeft 
de Werkgroep Sint Nicolaas Beek 
en Donk een brief naar de Sint 
geschreven in het verre Spanje. 
Ze hebben gevraagd wanneer 
hij tijd had om al de kinderen 
van Laarbeek en verre omgeving 
tijdens de intocht in het mooie, 
groene Beek en Donk, weer te 
ontmoeten.

Zij hadden meteen gevraagd of hij, 
de Sint, op zaterdag 16 november 
naar Beek en Donk kon komen, 
direct na de intocht in Nederland. 

Afgelopen zaterdag kregen zij 
het verlossende antwoord van 
de regelpiet. Hij komt voor de 
intocht naar Beek en Donk op 
zaterdag 16 november! Wel heeft 
hij gevraagd of het een half uurtje 
vroeger kon dan vorig jaar. Ook 
vroeg de Regelpiet of de Discopiet 
weer mee mocht komen, hij had 
de afgelopen jaren zo genoten 
van al de kinderen. Dat vinden zij 
natuurlijk geweldig! 

De Sint komt dan om 14.00 uur 
aan bij Piet Heyl aan de Pater de 

Leeuwstraat. Ook de route zullen 
zij doorgeven aan de Sint. Ze 
hopen dat hij de route van het 
afgelopen jaar mooi vond. Als dit 
zo is, krijgen jullie nog een bericht.

Afgelopen jaar was de route als 
volgt:
Pater de Leeuwstraat, Burge-
meester Seelenlaan, Oude 
Bemmerstraat, Raagtenstraat, 
Schoolstraat, Brouwerstraat, 
Otterweg, Pater Becanusstraat, 
Zaagmolenweg, Molenweg, Dr. 
Timmerslaan, Heuvelplein.

Aarle-Rixtel – Het Sinterklaas 
Comité Aarle-Rixtel organiseert 
al vele jaren het Sinterklaasfeest 
in Aarle-Rixtel. Door de nieuwe 
regelgevingen vond het comité het 
verstandig om over te gaan in een 
stichting. 

Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel 
stelt zich ten doel om voor de 
bevolking en met name de kinderen 

van Aarle-Rixtel en omgeving het 
feest van Sinterklaas in stand te 
houden en te vieren. De Stichting 
verzorgt dit uit inkomsten van 
sponsoren en collecten en een 
minimale bijdrage van de scholen. 
Zij hebben ook een website 
www.sinterklaasaarlerixtel.nl.

Sinterklaasintocht
Het aftellen is begonnen. Van de 

planpiet heeft de organisatie zondag 
17 november mogen noteren. Op 
die dag zal de boot weer aanmeren 
bij de jachthaven aan de Havenweg 
om 12.30 uur. Na ontvangst 
door de burgemeester gaat men 
gezamenlijk in optocht naar de 
Dreef via de route brug Havenweg, 
Klokkengietersstraat, Dorpsstraat, 
Kannelustweg, Lage Hoeve, De 
Malthezer en De Duivenakker. 
Het programma in De Dreef start 
vanaf 14.00 uur en hier is iedereen 
welkom op het welkomstfeest van 
Sinterklaas en zijn beste pieten. 
Diverse verenigingen uit Aarle-
Rixtel verzorgen optredens. 

Om dit allemaal mogelijk te 
maken komen collectanten van 
Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel 
bij de inwoners aan de deur voor 
de collecte vanaf 11 november. 
De organisatie hoopt op uw 
medewerking. 

Lezerspodium

Alle signalen wijzen op verslechtering 
De gemeentebegroting opent 
elk jaar met een overzicht van de 
Kerngegevens van de gemeente 
Laarbeek. De gegevens in dit 
staatje zijn voor 2014 alarmerend. 
Op allerlei fronten verslechtert de 
positie van Laarbeek. Het college 
wuift dit weg. Het past immers 
niet in het beeld van de succesvolle 
gemeente Laarbeek dat het college 
voortdurend propageert. 
Wat laten de Kerngevens zien? We 
zien nog een lichte stijging van het 
aantal inwoners. We zitten dus nog 
niet in de krimp. Gelukkig maar! 
De groei waarop gerekend wordt, 
is naar beneden bijgesteld naar 20. 
Dit lijkt reëel gezien de problemen 
op de woningmarkt. Alarmerender 
is de lichte daling van het aantal 
inwoners onder de 20 en de forse 
stijging van het aantal 65-jarigen 
en ouderen. Eigenlijk weten we dit 
allang. Zou de consequentie niet 
moeten zijn dat onze overigens 
veel te ruime woningbouwplannen 
aangepast moeten worden? We 
zouden minder starterwoningen 
moeten gaan bouwen en meer 
levensbestendige woningen en 
seniorenwoningen. 
Onderaan in het staatje wordt 
het beeld nog stukken minder 
rooskleurig. De vaste schuld per 
inwoner is fors gestegen, van 789 
naar maar liefst 1.133 euro; de 
algemene reserves zijn gedaald 
van 485 naar 345 per inwoner; de 
bestemmingsreserves zijn echter 
fors gegroeid, van 1543 naar 1827. 
Wij hebben al meerdere malen onze 
bezorgdheid uitgesproken over de 
forse daling van de vrij besteedbare 
algemene reserve, die tot voor 

enkel jaren nog een 15 miljoen 
euro bedroeg, maar ondertussen 
geslonken is tot 7.7 miljoen. Vorig 
jaar stond hier nog een bedrag 
van 10,4 miljoen. Een wel heel 
zware terugval in een jaar tijd. Dit 
betekent ook dat de rentebijdragen 
vanuit de algemene reserve aan de 
begroting jaarlijks kleiner wordt. 
De aanslag op deze reserve toont 
overduidelijk aan dat ook Laarbeek 
financieel moeite met de gevolgen 
van de crisis heeft.
Al deze signalen zou de gemeente 
moeten nopen tot een fundamenteel 
andere aanpak. We kunnen niet 
langer ons beroepen op wat er in 
het recente verleden gepresteerd is 
en ons op de borst slaan voor het 
in alle opzichten redelijke tot goede 
voorzieningenniveau in de vier de 
kernen van Laarbeek; Laarbeek 
moet klaar zijn voor de grote 
decentralisaties. 2014 is het laatste 
jaar waarin we hier nog iets aan 
kunnen doen. Op 1 januari 2015 
moeten wij er zijn voor onze minder 
valide burgers. 
Niets doen is in dit geval geen optie; 
de tijd dringt, zeer zelfs. Hiervoor 
zijn ingrijpende beleidswijzingen 
noodzakelijk. Als CDA hebben wij 
bij herhaling geprobeerd hierover 
een discussie in de raad op gang te 
brengen. Echter zonder resultaat. 
De coalitiepartijen hebben er geen 
behoefte aan.
Onbegrijpelijk!

De CDA-fractie

A lbe r s  P i s to r i uss t raa t  7

5735 SG Aa r l e -R i x te l

T  06  53  56  19  65 

Je roen  van  Kemenade

www.tuin-werk.nl

ze fi etsen’, merkt Jop op, terwijl de ze fi etsen’, merkt Jop op, terwijl de 
meute zich richting deuropening stort meute zich richting deuropening stort 
om maar zo snel mogelijk de pot om maar zo snel mogelijk de pot 
dan wel urinoir te besprenkelen. ‘Iel, dan wel urinoir te besprenkelen. ‘Iel, 
gatver, heb jij dat gezien?’ Rita draait gatver, heb jij dat gezien?’ Rita draait 
haar gezicht om waarop de afkeer haar gezicht om waarop de afkeer 
van het geschetste tafereel duidelijk van het geschetste tafereel duidelijk 

Diezelfde middag kun je in Lieshout Diezelfde middag kun je in Lieshout 
ook al Pieten tegenkomen. Deze ook al Pieten tegenkomen. Deze 
pieten komen helpen met de pieten komen helpen met de 
klompenactie die vanaf twee klompenactie die vanaf twee 
uur plaatsvindt. De dag daarna uur plaatsvindt. De dag daarna 
heeft de Sint beloofd dat hij naar heeft de Sint beloofd dat hij naar 
Lieshout komt. Dit is op zondag Lieshout komt. Dit is op zondag 
17 november om 11.30 uur op de 17 november om 11.30 uur op de 

De organisatie hoopt dat het dit jaar De organisatie hoopt dat het dit jaar 
wel goed verloopt. Vorig jaar hebben wel goed verloopt. Vorig jaar hebben 
ze nog een Piet moeten helpen met ze nog een Piet moeten helpen met 
kiespijn, daar zat een pepernootje kiespijn, daar zat een pepernootje 

altijd leuk. Schrijf de datums maar altijd leuk. Schrijf de datums maar 

De Regelpiet heeft geantwoord…De Regelpiet heeft geantwoord…



Donderdag 31 oktober 201320 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

T. 0492-371337

E. info@eijkemans.nl

I. www.eijkemans.nl

Gemert   Kapelaanstraat 77-79

TE KOOP Ideale combinatie wonen-/werken. Een 
halfvrijstaand woonhuis met multifunctio-
nele bedrijfs-/ kantoorruimte met eigen 
entree. Indeling kantoorruimte, magazijn / 
bergruimte, pantry, vergader-/ presentatie-
ruimte. Gunstige ligging in het centrum 
van Gemert met eigen parkeergelegen-
heid. Mogelijkheid tot inruil eigen 
woning! Aanvaarding op korte termijn. 

Woonhuis   ca. 400 m³  
Kantoorruimte bgg.  ca. 180 m²
1e verdieping ca. 55 m² 
Perceelopp.  705 m³
Vraagprijs   € 469.000,00 k.k.

Aarle-Rixtel Kanaaldijk 2 (”Poort van Laarbeek”)

ruimte. Gunstige ligging in het centrum ruimte. Gunstige ligging in het centrum 
van Gemert met eigen parkeergelegenvan Gemert met eigen parkeergelegen--
heid. Mogelijkheid tot inruil eigen heid. Mogelijkheid tot inruil eigen 
woning! Aanvaarding op korte termijn. woning! Aanvaarding op korte termijn. 

Vraagprijs   € 469.000,00 k.k.Vraagprijs   € 469.000,00 k.k.

TE HUUR Unieke nieuwbouw tbv kantoor / 
detailhandel. Gelegen op perfecte 
zichtlocatie aan doorgaande weg. Hoge 
passantenstroom, volop gratis parkeergele-
genheid ca. 100 gratis parkeerplaatsen. 
Aangrenzende laagbouw is verhuurd aan 
discounter Aldi. Wanneer u zich met 
kantoor vestigt blijft u op deze locatie 
zeker niet onopgemerkt! Ook in delen te 
huur, al vanaf ca. 25 m² (turn key). Ideaal 
voor kleine ondernemers en zzp-ers. 
Aanvaarding voorjaar 2014.

Winkelruimte bgg.  ca. 400 m² BVO
Kantoor 1e verd.  ca. 400 m² BVO
Huurprijs   op aanvraag.

Gemert                     Amer 37

TE HUUR Instapklare, multifunctionele bedrijfsruim-
te / sportruimte bestaande uit bedrijfshal / 
opslagruimte en op de 1e verdieping 
kantoorruimte met douche-/kleed- en 
toiletruimte. Mogelijkheid tot  verdubbe-
len vloeroppervlak door aangrenzende 
bedrijfsruimte. Elektrisch bedienbare 
overheaddeur en krachtstroom. Gelegen 
op een zichtlocatie op bedrijventerrein 
”Wolfsveld”. Aanvaarding per direct. 

Begane grond  ca. 75 m² BVO
1e verdieping ca. 75 m² BVO
Vrije hoogte  ca. 4,20 meter 
Huurprijs   op aanvraag.

Aarle-Rixtel                               Kouwenberg 1a

TE HUUR Compleet gerenoveerd in 2013. Unieke 
representatieve open commerciële ruimte, 
vrij indeelbaar. Geschikt voor zowel 
winkel- als kantoorruimte. Gelegen op een 
perfecte zichtlocatie in het centrum van 
Aarle-Rixtel. Deze unieke hoeklocatie 
kenmerkt zich door haar multifunctionele 
indeling met een royale frontbreedte voor 
de presentatie voor uw bedrijfsactiviteiten. 
Voldoende gratis parkeergelegenheid. 
Aanvaarding per direct.

Vloeroppervlakte ca. 80 m² BVO
Huurprijs   op aanvraag.

Lezerspodium

Waarom?? Waarom?? Schaamteloos!!
De kop van dit artikel geeft de inhoud 
hopelijk al wat aan! Als ik dit artikel 
schrijf ben ik teleurgesteld in een 
aantal jongeren (hangjongeren?) 
uit onze gemeenschap.

Een paar dagen terug kreeg ik 
van een lid van de brandweer te 
horen dat ze opgeroepen waren 
om een beginnende brand in de 
schuilhut van de Visvijver, van 
Hengelsportvereniging Het Geduld, 
aan de IJsbaanlaan te blussen.

Een (of meerdere jeugdigen) 
had(den) het genoegen gehad om 
de schuilhut, die bestemd is voor 
vissers en bezoekers als het slecht 
weer is om er fijn even droog het 
weer af te wachten, in brand te 
moeten steken. 

En dan te bedenken dat ons 
bestuurslid Peter Beerens met 
een stel vrijwilligers de hut had 
opgeknapt, aan de achterzijde 
kunststof ramen  aangebracht, en 
de hut geschilderd zodat iedereen 
lekker droog kon schuilen. Vele uren 
hard werken waren nodig om de 
schuilhut op te knappen.  Zij, en wij, 
waren trots op het resultaat!
Blijkbaar vinden een stelletje 
onverlaten dit niet nodig en zijn zij 
er trots op om de boel te vernielen.
Dit is niet de eerst keer dat dit 
gebeurd. 
Afgelopen winter moesten de 
vuilnisbakken zo nodig opgeblazen 
worden en een bank afgebroken  en 
in de vijver gegooid worden. En Peter 
en zijn mannen maar blijven werken 
bij de vijver! De leden zijn trots op 

hen!! Wat zij voor de vereniging 
doen is te gek voor woorden. En dan 
dit weer!
Een stelletje helden zijn het! Wat 
mij betreft kan de politie ze niet 
snel genoeg oppakken en de nodige 
maatregelen treffen.
Een naam hebben we al 
doorgekregen wie het gedaan heeft 
(of er bij betrokken was). Ik heb 
aangifte gedaan bij de politie en de 
naam doorgegeven.
Mocht er iemand anders ook iets 
gezien of gehoord hebben, geef dit 
a.u.b. dan door aan de politie of aan 
een van onze bestuursleden.

Namens het Bestuur 
van HSV Het Geduld,
Hugo van Schijndel, voorzitter.

Harmonie St Caecilia Lieshout op volle sterkte naar 
Jumbo Muziekfestival 
Lieshout/Zijtaart - Het klooster in 
Zijtaart staat zaterdag 2 en zondag 
3 november in het teken van het 
jaarlijkse Jumbo Muziekfestival. Dit 
jaar tonen acht slagwerkgroepen 
en dertien harmonieën en fanfares 
van Kring Veghel, waaronder die 
van Harmonie St Caecilia Lieshout, 
hun muzikale kunnen. Inzet is de 
‘Albert van Zutphen–wisselbokaal’.

Het festival start zaterdag met de 
deelnemende slagwerkgroepen. 
Om 14.30 uur betreedt 
Slagwerkgroep Harmonie St 
Caecilia Lieshout het podium. De 
slagwerkers brengen voor de eerste 
keer het concoursprogramma van 
zaterdag 7 november in Etten-Leur 
ten gehore. Na het openingswerk 

Hatirla Antalya volgt Dilemma. Een 
muziekstuk voor slagwerkensemble 
en solist, zaterdag in de persoon 
van Niek Gilsing. Tot slot wordt het 
nummer Metamorphosis of ‘Ayers 
Rock’ uitgevoerd. Na het laatste 
optreden van de dag is rond 21.00 
uur de prijsuitreiking.

De deelname aan het Jumbofestvial 
is onderdeel van een muzikale 
aanloop naar het bondsconcours in 
december. In de aanloop naar dat 
muzikale hoogtepunt concerteert 
de slagwerkgroep ook op 23 en 
30 november in respectievelijk 
Liempde en Eerde.

Zondag maken de slagwerkgroepen 
plaats voor de harmonie- en 

fanfareorkesten. Om 14.00 uur is 
het de beurt aan de muzikanten 
van het orkest van Harmonie St 
Caecilia Lieshout. Ook zij brengen 
een première. 
Voor het eerst is de compositie 
Seven Deadly Sins te horen. 
Dirigent en componist Jan Bosveld 
schreef het werk speciaal voor het 
concert “Vensters op een wondere 
schepping”, in De Vereeniging te 
Nijmegen. 

Bij D.I.O. drogisterij Mark in de 
Dorpstraat in Lieshout en via info@
harmonielieshout.nl kunt u kaarten 
bestellen. Het Jumbo Muziekfestival 
van aankomend weekend is gratis 
toegankelijk en vindt plaats in het 
Klooster te Zijtaart 

Geslaagde Edah Vialle reünie 

Beek en Donk  - Het idee ontstond 
in april op een verjaardag: 
een reünie van Edah Vialle. 
Antoinette, Judith en Suzanne 
zijn altijd vriendinnen gebleven 
na 10 jaar als collega’s gewerkt 
te hebben. In mei startten zij 
de voorbereidingen. Oud Edah 
Vialle medewerkers moesten 
opgespoord worden: medewerkers 
die er gewerkt hebben in een 
periode van 25 jaar.

Dit gebeurde grotendeels via 
Facebook, velen zien de dames 
nog regelmatig en anderen werden 
via via opgespoord. Natuurlijk 
gingen ze ook bij dhr. Vialle op 
de koffie, die nog wel een oud 
personeelsbestand wist te vinden. 
Uiteindelijk weten de dames een 
groot aantal mensen terug te 
vinden, allemaal blijkt onmogelijk. 
45 oud-medewerkers melden zich 
aan om naar de reünie te komen. 
Ook uit de beginperiode in 1982. 

Zaterdag 26 oktober was het 
dan eindelijk zover! De reünie 
begon bij het Edah museum 
in Helmond, waar natuurlijk al 
veel herinneringen opgehaald 
zijn. Na een gezamenlijk diner is 
de feestavond begonnen. Veel 
gepraat, oude foto’s en films 
gekeken en spelletjes gedaan. 
Het was een personeelsfeest als 
vanouds! Wat dhr. Vialle het meest 
verraste, was het feit dat het leek 
alsof iedereen elkaar nog dagelijks 
zag. In een reactie op Facebook 
schreef hij: “Alsof we nooit van 
elkaar weg waren geweest en 
maandag gewoon weer met elkaar 
aan het werk gingen.”

De positieve reacties die zij hebben 
mogen ontvangen als organisatie, 
wijzen erop dat ze met z’n allen 
een bijzonder mooie tijd hebben 
beleefd bij Edah Vialle te Beek en 
Donk.

Fotograaf: Suzanne van Eerd
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Fotograaf: Annerieke van Cleef

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Sven Kramer reed zondag met 12.46,96 de 2e tijd ooit op de 10KM.
Tijdens de 10KM van Vancouver 2010 kwam hij in eerste instantie 
triomfantelijk over de fi nish.
Waarom werd hij uit de uitslag geschrapt en wie won die afstand 
uiteindelijk en met welke tijd?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Toon Rooijakkers 
Antwoord vorige editie: 4x, 1932-Lake Placid, 1960-Squaw 
Valley, 1980-Lake Placid, 2002-Salt Lake City (allen VS)t

Cadeaubon kan tot 6 november worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagHenny de Leeuwe en Elly van Vught 
Laarbeeks Kampioen Bridge

Aarle-Rixtel- Henny de Leeuwe en 
Elly van Vught sleepten op zondag 
27 oktober de titel van Laarbeeks 
Kampioen Bridge in de wacht. Dat 
deden zij tijdens een toernooi dat 
gehouden werd in Multifunctioneel 
centrum De Dreef in Aarle-Rixtel.

Deelnemers
Maar liefst achtenvijftig brid-geparen 
hebben zich aangemeld. Er wordt 
fanatiek gespeeld in zeven rondes van 
vier spellen. Volgens Joop Seijkens, 
de wedstrijdleider, is ongeveer de 
helft van de deelnemers woonachtig 
in Laarbeek. Alleen Laarbeekse 
inwoners komen in aanmerking voor 
de titel van Laarbeeks kampioen. 
‘Buitenlanders’ strijden voor de eer, 
de lol, de toernooiwinst. Vera uit 
Nuenen met bridgepartner Frans uit 
Lierop, zou met een plaatsje bij de 
eerste tien al dik tevreden zijn. “Ik 
ben hier ook nog voor mijn plezier 
hè”, zegt ze vrolijk.

De organisatie
Bridge Club Aarle-Rixtel organiseert 
dit Laarbeeks Kampioenschap al voor 
de dertiende keer. Met dank aan de 
gemeente Laarbeek en de Rabobank 
voor de financiële ondersteuning. 
Met dank aan de plaatselijke en 
regionale middenstand voor de 
sponsoring in natura. Joop Seijkens is 
wedstrijdleider van Bridge Club Aarle-
Rixtel. Tijdens het toernooi is hij ook 
scheidsrechter. Bij onenigheid over het 
spelverloop neemt hij een beslissing 
op basis van de spelregels. “Gelukkig 

is er weinig onenigheid, want spelers 
hebben respect voor elkaar en voor 
de spelregels”, zegt hij.

De prijzen
Behalve eeuwige roem als 
toernooiwinnaar of als Laarbeeks 
Kampioen zijn er mooie prijzen te 
verdienen. Ze staan uitgestald op 
het podium. Het betreffen onder 
andere levensmiddelenpakketten, 
wijn, cadeaubonnen, bloemen en 
fruitschalen. Er zijn dertien prijzen te 
vergeven, plus een aanmoedigingsprijs 
in de vorm van bloemen. Voor het 
Laarbeekse Kampioenskoppel staan 
twee prachtige plaquettes klaar.

De uitslag:
Inmiddels is het 17.00 uur. Joop 
verzamelt de uitslagen op de computer 
en gaat over op de prijsuitreiking. 

Vera uit Nuenen is “muug in de kop 
van al dat nadenken”, zegt ze. Het is 
een veertiende plaats geworden. Tot 
toernooiwinnaar worden uitgeroepen 
Piet en Tiny van de Rijdt met een 
gemiddelde van 68,74%. Ze spelen 
al 10 jaar samen, drie keer per week. 
Het zijn twee broers, woonachtig in 
Helmond, maar geboren en getogen 
in Aarle-Rixtel.
De tweede plaats in het toernooi is voor 
Henny de Leeuwe en Elly van Vught, 
met een gemiddelde van 66,18%. 
Zij mogen zich Laarbeeks kampioen 
noemen. Vanaf 1980 vormen Henny 
en Elly een bridgekoppel. “Nee, we 
hadden dit echt niet verwacht”, 
bekennen ze volmondig.

De volledige uitslag van dit toernooi is 
terug te vinden via 
www.nbbclubsites.nl

De Laarbeekse kampioenen Henny de Leeuwe en Elly van Vught 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

bridgen

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel www.raaymakersbv.nl

STIJLVOLLE KEUKENS
op maat en naar wens gemaakt

Lieshout – Op je negende al twee 
keer de beste van Nederland zijn. 
Er zijn niet veel kinderen die dat 
kunnen zeggen, maar Kyle van 
Zutphen uit Lieshout wel. Het 
jonge motorcross-talent pakte dit 
jaar twee Nederlandse titels. Bij de 
KNMV  en de MON. 

Op zijn KTM SX 50 cc was hij 
in de leeftijdscategorie zeven 
tot negen jaar in bijna alle races 
zijn tegenstanders de baas. 
“Bij het kampioenschap van de 
KNMV (Koninklijke Nederlands 
Motorrijders Verbond, red.) zijn 
er vijftien wedstrijden verreden 
en daarvan won hij er veertien. En 
op twee na won hij ook nog alle 
manches”, vertelt vader Mario 
trots. Ook bij de ander bond, 
Motorsport Organisatie Nederland 
(hier doen vooral Brabantse en 

Limburgse coureurs mee) was Kyle 
ongenaakbaar. Afgelopen zondag 
pakte hij in Dongen daarvan de titel.  

“Het sterkste aan Kyle is zijn inzet 
en zijn mentaliteit. Hij is een en 
al motor. Staat ermee op en gaat 
ermee naar bed.” Samen met zijn 
zoon reisde pa Van Zutphen vanaf 
maart heel Nederland af. Na een 
maand zouden ze bekijken bij 
welke bond ze het kampioenschap 
bleven rijden en bij welke ze zouden 
stoppen. “Maar omdat het bij beide 
zo goed ging, besloten we toch om 
voor alle twee de prijzen te blijven 
strijden. Met succes.” 

Zaterdags racen voor MON en 
zondags voor KNMV. Drukke 
tijden voor vader en zoon die elke 
woensdag trainen bij motorclub 
Boekel. “Het liefst wil Kyle elke 
dag naar de crossbaan, maar dat 
lukt nu nog niet.” Volgend seizoen 
maakt Kyle de overstap naar de 
65cc motoren met kleine wielen. En 
misschien gaat hij in de toekomst 
oud-clubgenoot Jeffrey Herlings 
achterna. “Toen we in Valkenswaard 
aan het trainen waren voor de 
beslissing in het kampioenschap van 
de KNVM was het team van Herlings 
daar ook. De manager kwam toen 
speciaal even kijken naar Kyle!”

Kyle van Zutphen (9) 
de beste van Nederland

Motorsport Organisatie Nederland 
(hier doen vooral Brabantse en 

ongenaakbaar. Afgelopen zondag 
pakte hij in Dongen daarvan de titel.  

“Het sterkste aan Kyle is zijn inzet 
en zijn mentaliteit. Hij is een en 
al motor. Staat ermee op en gaat 
ermee naar bed.” Samen met zijn 
zoon reisde pa Van Zutphen vanaf 
maart heel Nederland af. Na een 
maand zouden ze bekijken bij 
welke bond ze het kampioenschap 
bleven rijden en bij welke ze zouden 
stoppen. “Maar omdat het bij beide 
zo goed ging, besloten we toch om 
voor alle twee de prijzen te blijven 
strijden. Met succes.” 

motorcross

Jolanda van
Erp – Aalders

Voetreflexmassage
Op een natuurlijke manier terug naar je gevoel

Pater Becanusstraat 67
Beek en Donk
0492-464929

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

Stuntsteppen
MGP Slamm 
Grit District 

vanaf € 99,-

Omafietsen 

vanaf € 179,-
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Mierlo – De Lieshoutse Colet 
Claessens van Rolschaats-
vereniging Olympia (Mierlo) 
heeft haar voorbereidingen voor 
de aan-komende internationale 
wedstrijd erop zitten. Op zaterdag 
2 november reist zij af naar Taiwan 
om aldaar deel te nemen aan 
de Wereld Kampioenschappen 
Kunstrijden in de discipline 
Figuren, klasse Junioren. Voor 
het eerst in het 10-jarig bestaan 
van RV Olympia neemt een 
rijdster deel aan de Wereld 
Kampioenschappen van het 
kunstrolschaatsen. Een prestatie 
voor een jonge vereniging om 
zeer trots op te zijn!

Colet heeft afgelopen jaar 
een topjaar gehad, nadat ze 
Nederlands Kampioen werd bij de 
Junioren in de discipline Figuren, 
werd ze geselecteerd voor zowel 
de Europese als de Wereld 
Kampioenschappen Figuren. 
De prestaties bij de EK waren al 
zeer bijzonder te noemen. Met 
een mooie 7e plaats wist zij veel 
favorieten achter zich te laten. 
Het heeft lang geduurd voordat 
Colet de definitieve beslissing 
heeft genomen om naar Taiwan 
af te reizen ivm met haar studie 
en de hoge onkosten die deze 
reis met zich meebrengt. Toch 
heeft Colet besloten om te starten 
tijdens deze WK, wat ze zelf ziet 
als de slagroom op de taart! Voor 

Colets deelname aan het WK 
heeft ze nog een aantal nieuwe 
sponsoren gevonden, die ze graag 
wil bedanken: Drieweg Advies 
(Keldonk), Dio Mark (Lieshout), 
Bouw Totaal Brabant (Mierlo), 
Vereyken Tomaten (Beek en 
Donk), Van Neerven Transport 
(Bakel). 

De Figuurrijd(st)ers laten tijdens 
het WK 4 verschillende oefeningen 
met verplichte elementen zien 
aan de 7 internationale juryleden, 
welke bijna op het figuur staan om 
alle bewegingen zo goed mogelijk 
te kunnen zien. Colet heeft de 
laatste weken vele uren getraind 
om nog beter te worden dan het 
niveau voordat ze deelnam aan de 
Europese Kampioenschappen. 

Rijdsters uit Europese toplanden 
zoals Italië, Spanje en Portugal 
strijden samen met rijdsters uit 
de toplanden Taiwan, Brazilië, 
Australië om de hoogste eer 
tijdens dit WK. Helaas kan 
trainster Jeanne Janssens niet 
mee naar Taiwan. Colet wordt 
bijgestaan door de Franse Arnaud 
Mercier. Arnaud is op dit moment 
ook in Nederland aan de slag als 
bondscoach.

Colet blijft aankomend jaar veel 
op deze discipline trainen, om 
aankomend seizoen wederom 
tijdens de wedstrijden aan de top 

te komen. Naast de wekelijkse 
trainingen komt Colet ook 
iedere zondag naar de hal voor 
de showtrainingen voor de 10e 
Kerstshow, die op 21 december 
(19.30 uur) en 22 december 
(13.30 en 18.00 uur) in Mierlo 
wordt gehouden.

De kaartverkoop is inmiddels 
gestart voor deze schitterende 
rolschaatsshow. Wilt u één van 
de shows komen aanschouwen, 
reserveer uw kaarten via 
kerstshow@rvolympia.nl en 
profiteer van 10% korting 
vroegboekkorting op kaartjes van 
de zaterdag- én zondagavondshow 

(zolang de voorraad strekt). U 
kunt ook telefonisch uw kaarten 
reserveren op 06-16084982 of 
06-43579096. De entree bedraagt 
€ 6,00 (t/m 12 jaar) en € 10,00 
(13 jaar en ouder). 

rolschaatsen Colet Claessens naar Wereld Kampioenschappen Kunstrolschaatsen

Colet Claessens in actie 

voetbal

VV Mariahout 
Zaterdag 2 november
09.00 Schijndel/DE WIT E6 - Mariahout E1
10.00 Mariahout F2 - Rood Wit’62 F4
10.00 Mariahout F3 - Gemert F7
10.30 Rhode F10 - Mariahout F4
10.30 Rhode F3 - Mariahout F1
11.15 Mariahout D1 - Blauw Geel’38/
          JUMBO D3
11.30 Rhode D4 - Mariahout D2
13.00 Mariahout C1 - Irene C1
13.00 Mariahout C2 - Gemert C5
13.15 Gemert B4 - Mariahout B2
14.30 Mariahout B1 - SSE B1
14.30 Sparta’25 A2 - Mariahout A1

Zondag 3 november 
10.30 Boekel Sport 8 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 4 - Schijndel/DE WIT 7
11.00 Mariahout VR1 - Handel VR1
11.30 Mariahout 3 - Bruheze 2
12.00 Avanti’31 3 - Mariahout 2

ELI
Donderdag 31 oktober 
19.00 Venray B2 – ELI B1 

Zaterdag 2 november 
14.30 ELI A1 – RKPVV A1
14.30 ELI B1 – Sparta ’25 B2
12.30 ELI C2 – Gemert C6
12.30 ELI D1 – Boekel Sport D2
12.30 ELI D2 – Boskant D1
11.00 ELI E2 – Ondo E3
11.00 ELI F1 – Gemert F3
11.00 ELI F2 – Stiphout V. F3
11.00 ELI F3 – Nijnsel/TVE F2
13.00 NWC B5 – ELI B2
13.15 ZSV C2 – ELI C1
09.15 Gemert E3 – ELI E1
11.00 Brandevoort E8 – ELI E3

Veteranen
17.00 Blauw Geel - ELI 

Zondag 3 november 2013:
14.30 FC De Rakt 1 - ELI 1 
12.00 NWC  5 - ELI 2
11.30 Keldonk 2 - ELI 3
11.30 ELI 4 – Boekel Sport 5
12.00 Avanti ’31  7 – ELI 5
11.00 ELI Vr 1 – Keldonk Vr 1
10.00 Ondo Vr 1 - ELI Vr 2

Sparta’25
Zaterdag 2 november
13.00 Sparta’25 G1 - Schijndel G1
14.45 Boekel Sport A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Mariahout A1
14.30 Sparta’25 B1 - OSS’20 B1
14.30 ELI B1 - Sparta’25 B2
14.30 DVG B2 - Sparta’25 B3
13.00 Sparta’25 C1 - Rhode C1
12.30 Mierlo Hout C2 - Sparta’25 C2
13.00 Rhode C3 - Sparta’25 C3
13.15 Schijndel C3 - Sparta’25 C4G
11.00 Berghem Sport D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2G - MVC D1
11.30 Sparta’25 D3 - Schijndel D4
12.00 Boerdonk D1G - Sparta’25 D4
10.30 Mifano E1 - Sparta’25 E1G
10.00 Deurne E4 - Sparta’25 E2
10.30 Boekel Sport E4 - Sparta’25 E3G
10.30 Boskant E1 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5G - Schijndel E7
09.15 Rhode E7 - Sparta’25 E6
09.15 Sparta’25 E7 - Rhode E9G
10.30 Sparta’25 F1 - Gemert F1
10.30 Erp F1 - Sparta’25 F2
10.30 Sparta’25 F3G - Ollandia F1G
10.30 Irene F2 - Sparta’25 F4G
10.30 Sparta’25 F5 - Erp F3
10.30 Erp F6 - Sparta’25 F6G
09.30 Boekel Sport F6 - Sparta’25 F7
09.00 MULO F8 - Sparta’25 F8G
13.00 Sparta’25 JG1 - SV Venray JG1
15.00 Wittenhorst MA1 - Sparta’25 MA1
09.15 Spartaantjes - trainen
16.00 Keldonk Vet. - Sparta’25 Vet.
15.00 ‘t Huukske - Pierke’69

Zondag 3 november
14.30 Heidebloem 1  - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - Margriet 2
12.00 Schijndel 3 - Sparta’25 3
12.00 Sparta’25 4 - Boekel Sport 4
12.00 Gemert 5 - Sparta’25 5
12.00 Boskant 3 - Sparta’25 6
10.00 Blauw Geel’38 13 - Sparta’25 7
10.00 Sparta’25 8 - RKVV Keldonk 3
12.00 MVC 3 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 10 - Boerdonk 2
10.00 Sparta’25 VR1 - SNA VR1

ASV’33
Jeugd zaterdag 2 november 
15.00 ASV’33 A1 – ONDO A1
15.00 Blauw Geel’38 B2 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – Gemert B3

14.30 ST GVV’57/Estria/SCV’58 MB1 
          – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – MVC’19 C1
12.30 ASV’33 C2 – Gemert C4
12.30 ASV’33 C3 – SJVV C2
11.30 Blauw Geel’38 D2 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – Stiphout Vooruit D2
10.30 ASV’33 E1G – Rhode E3
10.30 ASV’33 E2G – Mierlo Hout E3
10.30 ASV’33 E4 – Avanti’31 E4G
09.00 Schijndel F2 – ASV’33 F1
09.00 Schijndel F3G – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – Deurne F4
10.00 S.V. Brandevoort F13 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G – S.V. Brandevoort F14

Veteranen zaterdag 2 november 
16.30 ASV’33 – MULO

Senioren zondag 3 november
14.30 Panningen 1 – ASV’33 1
11.30 Milheezer Boys 2 – ASV’33 2
12.00 ASV’33 4 – DVG 4
11.00 Milheezer Boys 5 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Lierop VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 26 oktober 
SSE A1 – ASV’33 A1 1-1
ASV’33 B1 – Stiphout Vooruit B1 2-1
Ollandia B1 – ASV’33 B2 1-3
ASV’33 MB1 – Mifano MB1 1-0
Liessel C1 – ASV’33 C1 1-1
Blauw Geel’38 C5 – ASV’33 C2 0-6
ZSV C5G – ASV’33 C3 2-7
ASV’33 D1 – Stiphout Vooruit D1 1-2
WEC D2G – ASV’33 D2G 10-3
ASV’33 E1G – Schijndel E2 0-8
Gemert E4 – ASV’33 E2G 6-3
ASV’33 E3G – Ollandia E2G 1-4
ASV’33 E4 – Boekel Sport E7G 0-12
ASV’33 F1 – Sparta’25 F2 7-1
ASV’33 F2 – VOW F1 2-3
Mifano F5 – ASV’33 F4 5-0
Deurne F5 – ASV’33 F5G 2-3

Uitslagen Veteranen zaterdag 26 oktober 
Mierlo-Hout – ASV’33 0-3

Uitslagen Senioren zondag 27 oktober
ASV’33 1 – Maarheeze 1 1-4
ASV’33 2 – NWC 5 1-1
Oranje Zwart 2 – ASV’33 3 1-6
Avanti’31 4 – ASV’33 4 9-1
ASV’33 5 – Westerbeekse Boys 1 4-8
SJVV VR2 – ASV’33 VR1 1-0
*Wijzigingen onder voorbehoud

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje. 
Uitslagen 23 oktober
Lijn A
1.Helma en Joke 63,19%
2.José en Jan 62,15%
3.Jan en Mari 59,03%
4.Henny en Francien 55,90%
Lijn B.
1.Lien en Hanny 65,97%.
2.Riet en Annie 59,38%.
3.Wil en Cor 57,08%.
4.Mien en Maria 56,94%.
De volgende zitting is op woensdag 6 
november 2013, aanvang 19.30 uur. 
Plaats: Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 29 oktober 
1.Cor en Nelly Verschuren 69,00% 
2.Diny Biemans/Jos Wouters 62,50%
3.Pieta Slaats/Riet van der Linden 
 62,00%
4.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 58,75%
5.Mien Rooijakkkers/Ine van 
   Duijnhoven 58,00%.  

De volgende zitting is op dinsdag 5 
november 2013, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg, te Beek en Donk.

handbal

BEDO
Uitslagen:
M.H.V. ‘81 – Gemengde D-jeugd 9-16
Habo ‘95 – Meisjes B-jeugd 20-8
Jongens B-jeugd – Helios ‘72 37-13
Achilles ‘95 – Dames Senioren 2 16-14
M.H.V. ‘81 – Dames Senioren 1 16-12
DOS ‘80 – Heren Senioren 4 24-21
M.H.V. ‘81 – Heren Senioren 3 37-18
Jupiter ‘75 – Heren Senioren 2 21-18
Oktopus – Heren Senioren 1 20-37 

Programma zaterdag 2 november 
11:00 Gemengde D-jeugd – H.C.G. 
          D1 - D’n Ekker, Beek en Donk
19:30 Dames Senioren 1 – Zephyr DS1 
          - D’n Ekker, Beek en Donk
20:40 Heren Senioren 1 – Zephyr HS1 
          - D’n Ekker, Beek en Donk

Programma zondag 3 november
10:20 Saturnus HB1 – Jongens B-jeugd 
          - ‘t Spant Er, Bladel
12:00 Meisjes B-jeugd – Blerick DB1 
          - D’n Ekker, Beek en Donk
13:00 Heren Senioren 4 – Habo ‘95 
            HS4 - D’n Ekker, Beek en Donk
14:10 Heren Senioren 3 – Taxandria 
            HS2 - D’n Ekker, Beek en Donk
15:20 Heren Senioren 2 – Bergeijk HS2 
          - D’n Ekker, Beek en Donk
16:30 Dames Senioren 2 – Bergeijk 
            DS3 - D’n Ekker, Beek en Donk

biljarten

Van de Rooje
Uitslagen 25 oktober 2013
0-3 Jan v Grinsven – Philip Oosthoek
2-0 Marcel Bekkers – Jan Crooijmans
0-3 Dennis v Dommelen – Mark vd Burgt
0-3 Frank Bouw – Dave vd Burgt
0-3 Marcel Bekkers – Geert-Jan Otten
3-1  Marcel Bekkers – Niels Schoonings

Stand per 25 oktober 2013
1.Jan Crooijmans               5 10
2. Niels Schoonings           5  10
3. Mark vd Burgt               3 9
4. Jan v Grinsven               4 9
5. Geert-Jan Otten            6 8
 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 29 oktober 
1-0 Dirk-Jan Gloudemans - Herman Konter
½-½ Willy Constant - André Bergman
0-1 Frans v. Hoof - Jef Verhagen
½-½ Thijs Knaapen - Albert v. Empel
1-0 Zjon v.d. Laar - Hans Claas
0-1 Hein v. Bree - Chris v. Laarhoven
½-½ Aloys Wijffelaars - Johnny v.d. 
Laarschot

Programma 5 november
Dirk-Jan Gloudemans - Chris v. Laarhoven
Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars
Willy Constant - Jef Verhagen
Hans Claas - Zjon v.d. Laar
Albert v. Empel - Herman Konter
André Bergman - Thijs Knaapen
Johnny v.d. Laarschot - Frans v. Hoof

Programma / Uitslagen

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

Tevens het juiste adres voor 
Tuinaanleg & onderhoud 

van uw tuin 

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

Met allerheiligen & allerzielen
Staan we weer op het kerkplein van Aarle-Rixtel 

    
van 30 oktober tot en met 2 november

met grafstukken, potchrysanten,
diverse opgemaakte plantenschalen en veel meer
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Sparta’25 zet sv Top opzij

Beek en Donk - In het duel om 
aansluiting met de top was 
Sparta’25 met 5-2 een maatje te 
groot voor sv Top uit Oss. Het 
duel speelde zich in de eerste 
helft vooral af op het middenveld. 
Beide ploegen moesten wennen 
aan de continu veranderende 
weersomstandigheden. 

De groenwitten kregen in de 
14e minuut hun eerste kans via 
Mischa Werdens. Zijn schot kon 
door de doelman van sv Top nog 
met de voet gekeerd worden. 
Vijf minuten was het alsnog raak. 
Ruud Jan Happe kon vanuit het 
middelveld vrij oprukken tot in 
het keepersgebied. Door zijn korte 
pass op Mischa Werdens kreeg de 
Sparta-spits zijn tweede kans en 
deze keer kon doelman de Bruyn de 
bal alleen toucheren 1-0. 

De Ossenaren werden pas in de 
45e minuut voor de eerste keer 
gevaarlijk. Een voorzet zeilde over 
doelman Tom Verhoeven voor de 
voeten van sv TOP speler Carlo 
Nelissen. Hij kon vrij aanleggen 
vanaf 5 meter, maar raakte de 
bal compleet verkeerd. In de 

tegenaanval kreeg Sparta’25 twee 
kansen om de stand te verdubbelen 
maar zowel Mischa Werdens als 
Jaccy van den Enden zagen hun 
schot gekeerd door de doelman. 

In de tweede helft werd de 
wedstrijd opener. Sv Top ging op 
zoek naar de gelijkmaker door hun 
laatste man door te schuiven naar 
het middenveld. Hierdoor ontstond 
er voor de Spartanen veel ruimte 
om te counteren. Daar werd dan 
ook optimaal van geprofiteerd. 
Toch mocht Sparta’25 in de handen 
knijpen dat de 1-1 niet op het 
scorebord verscheen nadat een Osse 
middenvelder vrij mocht uithalen. 
De druk van sv Top nam langzaam 
toe maar de Beek en Donkenaren 
counterde naar believen. Een diepe 
bal bereikte Mischa Werdens die de 
sprintende Jaccy van den Enden kon 
bereiken. Met zijn mindere rechtse 
voet plaatste hij de bal aan de juiste 
kant van de paal voorbij de doelman 
2-0. Vijf minuten later werd het 
zelfs 3-0 op sportpark ’t Heereind. 
Rene Brouwers ontving de bal van 
Jaccy van den Enden. Zijn mislukte 
schot verraste de doelman en rolde 
over de doellijn. Twintig minuten 

voor tijd wist de spits van sv Top 
ook zijn goaltje mee te pikken, door 
van dichtbij een prima voorzet met 
het hoofd binnen te knikken. 

Direct vanaf de aftrap gaf Sparta’25 
het juiste antwoord. Man of the 
match Rene Brouwers ontving op 20 
meter voor het doel de bal van Jaccy 
van den Enden. Met een prachtige 
boogbal verschalkte hij de Osse 
doelman in de rechterbovenhoek. 
Het doelpuntenfestijn was 
echter nog niet voorbij. Met een 
fantastische knal van 25 meter kon 
sv Top speler Erkin Erciyas de 4-2 
voorbij doelman Tom Verhoeven 
schieten.

In de slotfase verzuimden de 
Spartanen de score nog verder op te 
voeren. Kansen van Rene Brouwers 
en Mischa Werdens werden niet 
verzilverd terwijl bij een doelpunt 
van Thijs Kluijtmans de goed 
leidende scheidsrechter Bos geen 
voordeel gaf. De vrije trap leverde 
niets op. In blessuretijd was Mischa 
Werdens de verdediging van sv Top 
weer te slim af. Via binnenkant paal 
zorgde Werdens voor de verdiende 
5-2 eindstand.

Mariahout – Zondag had Mariahout 
de lastige taak om koploper FC 
Uden het eerste puntenverlies van 
dit seizoen toe te dienen.  FC Uden 
kon bij winst de eerste periode 
binnenhalen.

In de 9e minuut was het Michel 
Leenders die namens Mariahout 
een goeie actie maakte aan de 
zijlijn, maar dat liep op niets uit. 
Enkele minuten later was het 
keeper Dennis van Ballegooy die de 
bal bij Martijn van der Linden in de 
voeten speelde. Roy van den Broek 
nam het spel over en scoorde, maar 
de grensrechter zag buitenspel en 
de scheidsrechter besliste geen 1-0. 

In de 25e minuut was het Luuk 
Leenders die namens Mariahout 
een goeie actie maakte aan de 
zijlijn en de bal over de grond 
voorgaf aan Serge van Hout. De 
bal was te hard en verdween naast 
het doel. Twee minuten later gaf 
Abdullah Torunoglu de bal keurig 
terug aan Moukhtar Soury, die de 
0-1 binnnschoot. Even later wist 
Mariahout toch het doel te vinden 
via Wim van den Heuvel. hij kreeg 
de bal via een vrije trap van Martijn 
van der Linden. Met een 1-1 stand 
gingen de teams aan de thee. 

Direct na rust kreeg Patrick Witjes 
de kans op de 1-2 maar Rick van 

den Heuvel stond een nieuw Udens 
doelpunt in de weg. In de 52e 
minuut wist FC Uden alsnog de 
voorsprong te pakken. Moukhtar 
Soury maakte zijn tweede goal 
van de middag door uit een corner 
de 1-2 binnen te koppen. Enkele 
minuten later kreeg Luuk Leenders 
een goede kans op de gelijkmaker, 
maar hij zag de bal op de lat uiteen 
spatten. FC Uden wist in de 73e 
minuut de overwinning veilig te 
stellen nadat eerder Wim van den 
Heuvel met zijn 2e gele kaart van het 
veld werd gestuurd. Na een mooie 
één-twee actie van Jeroen Smulders 
en Patrick Witjes verscheen de 1-3 
eindstand op het scorebord.

Mariahout – Zondag had 
Mariahout de lastige taak om 
koploper FC Uden het eerste 
puntenverlies van dit seizoen toe 
te dienen.  FC Uden kon bij winst 
de eerste periode binnenhalen.

In de 9e minuut was het Michel 
Leenders die namens Mariahout 
een goeie actie maakte aan de 
zijlijn, maar dat liep op niets uit. 
Enkele minuten later was het 
keeper Dennis van Ballegooy die 
de bal bij Martijn van der Linden 
in de voeten speelde. Roy van 
den Broek nam het spel over en 
scoorde, maar de grensrechter zag 
buitenspel en de scheidsrechter 
besliste geen 1-0. In de 25e minuut 
was het Luuk Leenders die namens 
Mariahout een goeie actie maakte 
aan de zijlijn en de bal over de 
grond voorgaf aan Serge van Hout. 

De bal was te hard en verdween 
naast het doel. Twee minuten later 
gaf Abdullah Torunoglu de bal 
keurig terug aan Moukhtar Soury, 
die de 0-1 binnnschoot. Even later 
wist Mariahout toch het doel te 
vinden via Wim van den Heuvel. 
hij kreeg de bal via een vrije trap 
van Martijn van der Linden. Met 
een 1-1 stand gingen de teams 
aan de thee. 

Direct na rust kreeg Patrick Witjes 
de kans op de 1-2 maar Rick van 
den Heuvel stond een nieuw Udens 
doelpunt in de weg. In de 52e 
minuut wist FC Uden alsnog de 
voorsprong te pakken. Moukhtar 
Soury maakte zijn tweede goal 
van de middag door uit een corner 
de 1-2 binnen te koppen. Enkele 
minuten later kreeg Luuk Leenders 

een goede kans op de gelijkmaker, 
maar hij zag de bal op de lat uiteen 
spatten. FC Uden wist in de 73e 
minuut de overwinning veilig te 
stellen nadat eerder Wim van 
den Heuvel met zijn 2e gele kaart 
van het veld werd gestuurd. Na 
een mooie één-twee actie van 
Jeroen Smulders en Patrick Witjes 
verscheen de 1-3 eindstand op het 
scorebord.

voetbal Blessurespook blijft selectie 
ASV’33 teisteren

Ook Mariahout buigt voor de koploper

Laarbeek kampioenschappen 
Brabants Wipschieten 2013

Veldtoertocht Aan de Wielen

Voedingsadvies Heleen van Asten 
nieuwe sponsor ASV’33 MB1 

Aarle-Rixtel - ASV’33 blijft maar niet 
gevrijwaard van blessures binnen 
de selectie. Afgelopen week werd 
de ziekenboeg wederom aangevuld 
met twee spelers. Mede door de 
blessuregolf lukte het ASV’33 weer 
niet om een wedstrijd om te zetten 
in winst. Deze keer ging Maarheeze 
met de buit huiswaarts.

ASV’33 was de onderliggende partij 
de eerste helft. Maarheeze was veel 
gevaarlijker dan de rood-witten, al 
was het wel ASV’33 dat als eerste 
een kans kreeg. Nick Hendriks had 
te veel moeite om de bal in het 
strafschopgebied te controleren, en 
zodoende kon de verdediging van 
Maarheeze op tijd ingrijpen om erger 
te voorkomen. Toch duurde het tot 
de 25e minuut voordat Maarheeze 
het veldoverwicht in een score kon 
uitdrukken. In 2 minuten tijd werd 
de wedstrijd beslist. Rick van der 
Linden wist eerst uit een hoekschop 
de bal achter doelman Roy Verbakel 
te krijgen en een moment later was 
het dezelfde Van der Linden die heel 
attent reageerde toen de doelman 
van ASV’33 na een knappe redding 
de bal niet vast kon houden 0-2. 

Maar de koek was nog niet op 
voor Maarheeze. In de 35e minuut 
werd een verdedigingsfout in de 
defensie van de Aarle-Rixtelnaren 
kundig afgestraft door wederom 
Van der Linden, die hiermee voor 
een zuivere hattrick aantekende. 
Geheel machteloos en met een 0-3 
achterstand ging ASV’33 rusten.

Na de thee zag het publiek een heel 
ander ASV’33. Maarheeze werd 
teruggedrongen op eigen helft. In de 
62e minuut kon Thomas Fritsen uit 
een prima genomen vrije trap de 1-3 
op het scorebord zetten. Er ontstond 
weer hoop bij de rood-witten, zeker 
toen Thijs van Uden net een stapje 
te laat was om de stand terug te 
brengen tot 2-3. Om nog aanspraak 
te maken op een goed resultaat 
moesten de Aarle-Rixtelnaren de 
teugels achterin wat laten vieren 
om Maarheeze onder druk te blijven 
zetten. In de 84e minuut werd er 
een eind gemaakt aan de illusies die 
ASV’33 nog had. Kwelgeest Van der 
Linden maakte zijn 4e treffer namens 
Maarheeze en was daarmee in zijn 
eentje verantwoordelijk voor de drie 
punten.

In blessuretijd kreeg ASV’33 nog 
wel een strafschop, maar ook dit 
buitenkansje wist ASV’33 niet in 
een doelpunt om te zetten. Een 
conclusie mag je wel trekken; als het 
blessurespook niet snel elders zijn heil 
gaat zoeken, dan staat ASV’33 nog 
een zwaar seizoen te wachten, maar 
in het voetbal kan alles gebeuren en 
daarom zal ASV’33 zeker aanstaande 
zondag in Panningen een goed 
resultaat proberen neer te zetten.

Opstelling ASV’33: Roy Verbakel, 
Sander vd Waarsenburg, Robbert 
Mol, Dennis Verbakel, Kai Vervoort, 
Erwin v Dijk (46e Joris v Brug), 
Thomas Fritsen, Jordy Kuipers, Nick 
Hendriks, Rene de Vries, Thijs v Uden.

paardensport

Uitslagen selectie springwedstrijd 
Ponyclub ‘De Pioniertjes’
Mariahout - Mike Loos werd 3e met 
Tiësto in het BL. Mike startte ook met 
2 pony’s in het DL en behaalde met 
Arezzo v/d laarbeekhoeve  een 7e en 
met Beauty Star een 14e plaats. In 
het CM werd hij 4e met Storm v/d 
Laarbeekhoeve.  Demi Bardoel reed in 
het DB met Kyra  en eindigde als 10e.

Kimberly reed in het DL met 2 jonge 
pony’s. Kentucky v/d Laarbeekhoeve 
finishte als 27e en Kay v. Orchid’s als 
33e. Ze startte met juli in het DM en 

reed een heel mooie barrage waarbij 
ze 1e werd. Ook reed ze mee in het 
DZ met 2 pony’s.  Stakkato werd 3e 
en Jazz v/d laarbeekhoeve  eindigde 
als  7e.

Mike Loos werd met Tiësto v/d 
Laarbeekhoeve op 20 oktober 1e met 
de selectie dressuurwedstrijd in Asten-
Heusden in het BL1 met 196 punten. 
Ook won hij op 13 oktober in Geldrop 
met Tiësto de BL finale.

wipschieten

Henk v/d Velden Kampioen Wipschieten.

wielersport

Beek en Donk - De eerste van 
twee veldtoertochten welke dit 
winterseizoen op de landelijke 
NTFU-kalender staan, wordt door 
T.S.C. Aan de Wielen dit jaar op 
zondagmorgen 10 november 
georganiseerd.

Er is keuze uit de afstanden 35 
en 45 km, waarbij zowel in het 
eerste als in het tweede gedeelte 
mogelijkheden zijn om een afstand 
daartussen te kiezen. De uitgepijlde 

routes gaan voor het overgrote 
deel door bosrijke gebieden en 
lopen via d’n Heikant naar Bakel-
Milheeze en de Mortel. 

Inschrijven en vertrekken kan 
men tussen 08.30 en 10.00 uur 
vanaf de kantine van ASV’33 
bij sportpark de Hut aan de 
Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 4,00. 
Leden van KNWU, NTFU en de 
Vlaamse wielrijdersbond betalen € 

3,00 en jeugd tot 16 jaar mag gratis 
meedoen. Om het gemakkelijk 
te maken kunnen NTFU leden 
met hun pasje via het Scan en 
Go systeem inschrijven. Natuurlijk 
kan men op het pauzepunt soep 
en warme en koude dranken met 
een versnapering krijgen. Meer 
informatie is te vinden op www.
aandewielen.nl, maar u kunt ook 
bellen met Maarten de Louw tel. 
06-25480236. € 17,

Onderhoud en APK
Pechhulp vanaf

50
per maand
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RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

W 45 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 9 november 2013.    Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

De MCD acties van volgende week!

STREEKPRODUCT

Coca Cola
regular, light of zero
pak 4 fl essen à 1500 ml.

6.68 4.99
liter 0.83

Jonagold
handappels
tas ca. 2.5 kilo

3.79 1.99
kilo 0.80

Kaiserbroodjes
vers uit eigen oven
4 stuks 2+2

GRATIS

2.5 kilo

van 1.56 voor 0.78

MCD Jonge Dubbele
Graanjenever**

literfl es

10.69

8.99

MCD Jonge Dubbele
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volleybal

zaalvoetbal

tafeltennis Wederom verlies voor de jeugd 
van ATTC’77

Aarle-Rixtel - De drie jeugdteams 
van tafeltennisvereniging ATTC’77 
uit Aarle-Rixtel zijn bezig aan een 
zwaar seizoen. Voor alle drie ligt 
degradatie op de loer.

Het eerste team speelde thuis 
tegen mede degradatiekandidaat 
Flash 3 uit Eindhoven, tegen wie 
ze eerder dit seizoen nog met 6-4 
gewonnen hebben. Deze keer 
verliep het compleet anders en 
kwamen Robin Broens, Werner en 
Richard Doensen er nauwelijks aan 
te pas. Robin en Werner wonnen 
ieder één partij en na deze 8-2 
nederlaag staan ze eenzaam 
onderaan.

Het tweede team staat op de 
vierde plek in hun poule en 

kreeg de nummer 5, Bergeijk 
1 op bezoek. Olaf Wijdeven, 
Bart Willems en Dennis van der 
Putten wonnen alle drie van Tim 
Kolen, maar Thom Bottram en 
Robin Smits waren te sterk voor 
hen. Ook het dubbel van Olaf en 
Dennis ging verloren. Door de 7-3 
nederlaag is de voorsprong die ze 
op Bergeijk hadden verdwenen. 
Gelukkig verspeelde Valkenswaard 
ook punten, zodat ze die nog 
onder zich hebben.

Voor het derde team speelde 
Sander Bevers deze week met de 
nieuwelingen Michiel van Schaik 
en Harm Steenbakkers in de J5 
klasse. Sander heeft al wat ervaring 
en pikt menig potje mee, maar 

voor Michiel en Harm is het niveau 
nog wat te hoog. Zo ook tegen 
Taverbo uit Boxtel. Sander won 
twee potjes en bijna het dubbel 
samen met Harm. Harm en Michiel 
wonnen geen enkele wedstrijd. 
Volgende week tegen Smash’73 
zullen ze punten moeten pakken 
om degradatie te voorkomen.

Uitslagen senioren:
ATTC’77 1 – Middelburg 4      5-5
Taveres 1 – ATTC’77 2 7-3
ATTC’77 3 – Budilia 3 4-6
ATTC’77 4 – Veldhoven 9        3-7
Veldhoven 10 – ATTC’77 5      6-4
Unicum 10 – ATTC’77 6          8-2
Helmond’57 2 – ATTC’77 7      6-4

Beek en Donk - Het tweede 
jeugdteam van TTV Een en 
Twintig uit Beek en Donk heeft 
zaterdagmiddag goede zaken 
verricht in Tilburg. TTV LUTO werd 
met ruime cijfers verslagen. Grote 
uitblinker was Roel de Kimpe. Hij 
wist al zijn wedstrijden in winst 
om te zetten. Bert Coolen en Kevin 
Biemans waren succesvol in twee 
partijen. Omdat er ook winst was 
in het dubbelspel keerde Een en 
Twintig tevreden huiswaarts: 2-8. 

Ook het eerste jeugdteam kwam 
goed uit de verf. In een op papier 
lastige uitwedstrijd versloeg het 
eerste team TTCV Herwaarden 
2 uit Veghel met 3-7. Opnieuw 
waren Kevin Bakermans en Noah 
Beniers met maximaal resultaat 
succesvol. Sehiyan Yildirim kwam 
net tekort, maar ook in het 
dubbelspel was er winst voor Een 
en Twintig. Sander van Heugten 
zorgde ervoor dat zijn team een 
punt overhield aan de uitwedstrijd 
tegen De Meppers. Het team uit 
Heeze bleek een maatje te groot 
voor het derde jeugdteam: 9-1.

Senioren
Bij de seniorenteams van TTV 

Een en Twintig viel vooral de 
uitstekende prestatie van Aum van 
Berlo op. In de lastige uitwedstrijd 
tegen Veldhoven 5 zorgde zij in 
drie spannende partijen voor twee 
belangrijke punten. Dankzij de 
winst in het dubbelspel en een 
overwinning van Jeroen Engelhart 
bleef de schade voor het team 
enigszins beperkt: 6-4.

Alle uitslagen
Senioren 1 - Artisan Valkenswaard 1  
   5-5
TTV Veldhoven 5 - Senioren 2   6-4
Best 6 - Senioren 4  6-4

Senioren 6 - SV Red Star’ 58  6    5-5
TTCV Herwaarden 2 - Jeugd 1    3-7
LUTO 2 - Jeugd 2      2-8
Meppers 5 - Jeugd 3   9-1

Meer info
De jeugd en senioren trainen op 
maandag- en donderdagavond in 
de Rollerhal. Iedereen die interesse 
heeft om eens te komen kijken is 
welkom bij TTV Een en Twintig. Kijk 
voor meer informatie, uitslagen, 
standen en trainingstijden op 
www.ttveenentwintig.nl. Volg de 
vereniging op Twitter en Facebook 
en zoek op TTVEenenTwintig.

Beek en Donk – Café/Zaal de 
Tapperij won knap met 5-3 van 
Vesters/Roos. De winst was dik in 
orde gezien het scoreverloop. De 
Tapperij nam een voorsprong en gaf 
die niet meer uit handen. Na een 
kwartier voetballen stond het zelfs 
al 4-1 en was het fundament voor 
een verrassende winst al gelegd. 
Vesters/Roos knokte zich nog wel 
terug in de wedstrijd, maar verder 
dan de genoemde uitslag kwam de 
ploeg niet. Zuur puntverlies voor 
een ploeg met titelaspiraties, en 
welkome punten voor de Tapperij 
na een wisselvallige start van deze 
competitie.

Rijwielhandel v.d. Berg had ook een 
goede avond en had verrassend 
weinig moeite met het doorgaans 
moeilijk te kloppen Gebox Antiek 
en Vloeren. Na een gelijkopgaande 
start liep v.d. Berg na 10 minuten 
voetballen ineens uit naar een ruime 
5-1 voorsprong en kon die in het 
laatste kwartier relatief eenvoudig 
verdedigen. Zo nam v.d. Berg wat 
afstand van de laatste plaatsen 
en sluit het aan bij Gebox in de 
middenmoot van de A-klasse.

D3 Architecten/Cafe/Zaal Dave 
v.d. Burgt tegen Café Thuis zou het 
vorig seizoen een wedstrijd tussen 

David en Goliath zijn geweest, maar 
dit seizoen is dat niet meer zo. D3 
is wat minder dominant en Café 
Thuis speelt frisser en met meer 
vertrouwen. De ploegen staan dan 
ook nagenoeg gelijk op de ranglijst. 
Toch bleek de ervaring en klasse van 
D3 voldoende om het nieuwe elan 
van Café Thuis te verslaan. De 2-0 
uitslag geeft al aan dat het zeker 
geen makkelijke overwinning was, 
sterker nog, de beslissende goal 
viel pas in de allerlaatste minuut. 
D3 is nu, mede door het verlies 
van Vesters/Roos, weer 2e achter 
koploper v. Kuringe Adviesgroep.

In de B-klasse verraste El Sombrero 
door een puntje af te snoepen 
van Hurkmans Plaatwerk BV. El 
Sombrero nam brutaal de leiding, 
en deed dat na de gelijkmaker 
nog een keer. Hurkmans kon ten 
tweede male weer langszij komen, 
maar een overwinning zat er niet 
in. El Sombrero verdiende, na wat 
pech in voorgaande duels, zeker 
een puntje. Voor Hurkmans valt de 
competitiestart dit jaar tegen met al 
8 verliespunten.

De topper in de B-klasse ging 
tussen FC Geerts Autobedrijf en 
Meulensteen/van Lieshout dat 

vorige week nog verrassend verloor. 
Meulensteen herstelde zich echter 
prima van dat verlies door een 
knappe 1-2 overwinning binnen te 
slepen. Beide ploegen hebben een 
schat aan ervaring op het veld staan, 
en dat was aan het verzorgde spel af 
te zien. De beslissing viel 10 minuten 
voor het einde toen “good old” 
J. v.d. Elzen namens Meulensteen 
de beslissing binnen schoot. Zo 
is Meulensteen de belangrijkste 
belager gebleven van koploper FC 
v.d. Burgt.

FC v.d. Burgt zag zelf de concurrent 
winnen en wist wat het te doen 
stond tegen Aben & Slag Advocaten; 
vorige week nog de bedwinger van 
Meulensteen. Dat het niet makkelijk 
zou zijn zal FC v.d. Burgt zich wel 
gerealiseerd hebben, maar dat het 
pas 3 minuten voor tijd een dreigend 
verlies om kon buigen kwam de 
spanning zeker ten goede. Na 
de gelijkmaker in de slotminuten 
volgde zelfs meteen de voorsprong 
waardoor het verzet van Aben & 
Slag brak. Zo blijft FC v.d. Burgt 
zonder puntverlies en lijkt het dit 
seizoen de te kloppen ploeg te zijn.

Uitslagen, programma en standen 
op www.wacbeekendonk.nl

TTV Een en Twintig kiest 
Vrijwilliger van het jaar

Jeugd TTV Een en Twintig boekt grote 
overwinning in Tilburg

Beek en Donk - Tafeltennis-
vereniging Een en Twintig uit 
Beek en Donk heeft afgelopen 
zaterdag tijdens de jaarlijkse 
vrijwilligersavond Harrie van den 
Eijnde tot Vrijwilliger van het jaar 
uitgeroepen. 

Alle vrijwilligers van de vereniging 
werden bedankt voor hun inzet, 
maar speciale aandacht was er 
voor Harrie. Hij organiseert al 
jaren de clubkampioenschappen 

en is de drijvende kracht achter de 
fotopuzzeltocht van de vereniging. 
Ook is Harrie net als andere leden 
actief in de materialencommissie, 
waarbij hij met veel oog voor 
nauwkeurigheid de productie van 
de reclameborden voor rekening 
neemt. In het bijzijn van zijn vrouw 
bedankte Harrie de leden en 
benadrukte hij dat vrijwilligerswerk 
vaak een groepsprestatie is: “Ik 
doe het nooit helemaal alleen”.

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Café/Zaal de Tapperij boekt 
knappe winst

Studio Fingo; 
Bedovo MA1 pakt eerste winst
Beek en Donk - Het hing al langer 
in de lucht, maar nooit wilde het 
werkelijk lukken. Afgelopen zaterdag 
won het eerste meisjesteam van 
Bedovo echter hun eerste wedstrijd dit 
seizoen. Na de afgelopen wedstrijden, 
waarbij nieuwe opstellingen voor veel 
chaos zorgden en er tweemaal tegen 
de aanvoerder van de competitie werd 
gespeeld, waren de omstandigheden 
deze week in het voordeel van Bedovo. 

Al eerder speelden zij tegen Skunk uit 
Veghel, maar in tegenstelling tot die 
vorige wedstrijd was de opstelling nu 
geen probleem meer. Alle aandacht kon 
aan het volleybal worden gelegd en zo 
kreeg MA1 de kans om te laten zien 
dat zij wel degelijk betere volleybalsters 
zijn. Onder leiding van Remco van der 
Vorst en met als invalsters Maud en Lisa 
werd de wedstrijd in 4 sets beslecht. 
Eenmaal op dreef lieten de meiden van 
Bedovo geen sets liggen en gingen ze 
met de volle 5 punten naar huis. 

De overige teams speelden afgelopen 
week thuis en zo ook het tweede 
meisjesteam van Bedovo. Zij wisten één 
keer te winnen dit seizoen, maar in de 
overige wedstrijden waren zij minder 
succesvol. Ook deze week wisten zij 
helaas geen punten te pakken. Een 
team dat juist wel elke week veel 
punten weet te pakken is Café Thuis; 
Bedovo H1. Redelijk gemakkelijk doen 
zij bovenin mee in de eerste klasse. 
Afgelopen zaterdag werd de eerste 
set verloren, maar uit het vervolg 
van de wedstrijd bleek dit onnodig te 
zijn geweest. De overige sets werden 
namelijk overtuigend gewonnen. 
Mede door sterke servicereeksen van 
Remco van der Vorst had tegenstander 
Athos simpelweg niets in te brengen.

Voor de dames van Bedovo stond een 
krachtmeting in de eerste klasse op het 

programma. Tegen het tot op heden 
prima presterende Havoc maakte VGS; 
D1 voor het eerst echt kennis met het 
snellere spel dat bij deze klasse hoort. 
Ondanks dat er hard werd gewerkt 
en vooral prima volleybal werd 
getoond, bleek de tegenstand in de 
eerste sets nog een maatje te groot. 
In de laatste set werd het vuurtje wat 
aangewakkerd en vastbesloten om 
niet met lege handen te blijven, ging 
Bedovo in de aanval. Mede door een 
prima invalbeurt van Marjolijn van 
der Burgt op de diagonaal werd de 
vermakelijke wedstrijd afgesloten met 
setwinst. Toch weer een puntje erbij. 
Wat de dames op een 6e plek in de 
competitie brengt.
 
Het was een drukke volleybalweek, 
want buiten de Nevobo-wedstrijden 
stond ook de recreantencompetitie 
weer op het programma en de jongste 
leden van Bedovo speelden zondag 
hun eerste CMV-toernooi van dit 
seizoen. De drie teams, ingeschreven in 
de 2e, 3e en 4e klasse, speelden tijdens 
het gezellige toernooi in Eindhoven 
niet onverdienstelijk. Zij eindigden 
respectievelijk op de 1e, 3e en 4e 
plaats.

Volledige uitslagen:
Café Thuis; Bedovo H1 – Athos H1  
3-1 (20-25, 25-13, 25-15, 25-16)
VGS; Bedovo D1 – Havoc D2   
1-3 (20-25, 17-25, 16-25, 25-21)
Skunk MA1 - Studio Fingo; Bedovo MA1  
4-0 (20-25, 16-25, 12-25, 19-25)
Bedovo MB1 – Energo/Flip 
Schoonmaak MB2  
0-4 (16-25, 11-25, 12-25, 18-25)
Sportshop Laarbeek - Kastanjehof  
3-0 (25-21, 25-23, 25-21)
Vogels Autobedrijf – v/d Rijt Interieurs 
3-0 (25-14, 25-16, 25-11) 
Slagerij Brouwers – WWW.NL 
2-1 (24-25, 25-15, 25-8)

Voor het betere 
onderhoud

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

Aum van Berlo serveert met haar backhand
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Lieshout - Het vaandelteam van 
Badminton Club Lieshout blijft 
het onverdroten goed doen. 
Een zéér duidelijke winst op het 
Bergse team van TFS’57 en een 
even goede overwinning op het 
Veghelse BC’67 heeft er voor 
gezorgd dat het team op een 
gedeelde eerste plaats staat in 
de derde afdeling van de derde 
klasse.

BCL-1/BouwCenter Swinkels –
TFS’57-10: 8-0
De wedstrijd tegen het Bergen 
op Zoomse team van The Flying 
Shuttle was een erg eenvoudige 
aangelegenheid voor het 
Lieshoutse vaandelteam. In de 
dubbelpartijen wonnen Pieter 
Sanders en Luc Musters met gemak 
van hun tegenstanders. Ook 
Boukje van der Werf en Nienke 
Houët hadden niets te duchten: 
ook zij wonnen met duidelijke 
cijfers. De singlepartijen gaven al 
geen ander beeld. Nienke Houët 
moest met 19 punten in twee sets 
nog de meeste “tegenpunten” 
incasseren. Boukje van der Werf de 
minste: zij kreeg slechts 11 punten 
tegen in de twee gespeelde sets. 
In de afsluitende mixpartijen 

wisten de Bergse gasten zowaar 
een set binnen te halen, maar Luc 
Musters en Boukje van der Werf 
zetten dat in de derde set recht, 
door deze alsnog te winnen. Pieter 
Sanders en Nienke Houët hadden 
niets te duchten. Zij wonnen in 
twee duidelijke sets, waardoor 
er het maximale van 8 punten 
bijgeschreven kon worden.

BCL-1/BouwCenter Swinkels –
BC’67-7: 6-2
De thuiswedstrijd tegen het 
Veghelse mixteam van BC’67 
begon goed. Pieter Sanders 
en invaller Ruud van Vijfeijken 
wonnen de mannendubbel. Ook de 
vrouwendubbel werd gewonnen. 
Nienke Houët en Boukje van der 
Werf wonnen in twee duidelijke 
sets. In de singlepartijen had alleen 
invaller Ruud van Vijfeijken het 
moeilijk. Hij verloor zijn partij, na 
een spannende eerste set in een 
duidelijke tweede set. De beide 
dames hadden nog de minste 
problemen: zij wonnen hun 
singlepartijen met riant verschil. 
Ook in de mixpartijen had Ruud 
van Vijfeijken het moeilijk. Samen 
met Boukje van der Werf verloor 
hij in drie sets. Pieter Sanders en 

Nienke Houët wisten eenvoudig te 
winnen waardoor toch nog 6 van 
de maximale 8 punten in Lieshout 
konden blijven.

Programma zondag 3 november:
12.30 Oss 2 – 
          BCL-1/BouwCenter Swinkels
10.00 BCL-H1/Sportpoint Gemert –
          Drunen M3
10.00 Kerkdriel M1 – BCL-H2/Bavaria
10.00 Geldrop JMU 11-2 – 
          BCL-U11/VKS Autoservice

DIT IS HERFST

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

badminton Mixed 2: Gezelligheid troef!
Beek en Donk - In de 
overgangsklasse van de 
Helmondse Badminton Bond 
(HBB) komen spelers op weg 
naar de top en ervaren spelers die 
langzaam een niveautje lager gaan 
spelen elkaar tegen. Dit levert 
vaak zeer interessante wedstrijden 
op. Mixed 2 speelt dit jaar in deze 
klasse en behoort grotendeels tot 
de laatste categorie. Eén ding is 
zeker, met Mixed 2 is het altijd 
gezelligheid troef!

Teamleider Ruud Fransen was 
er wegens een rugblessure 
niet bij tijdens de afgelopen 
competitiewedstrijd tegen het 
tweede team van Smashing 
Bruang uit Eindhoven. Maar met 
nog drie heren in het team is er 
voor Mixed 2 geen probleem om 
sterk voor de dag te komen. Ton 
Slaets en Maridy Daems beten het 
spits af in hun gemengd dubbel. 
In een zeer spannende drie setter 
trok het geroutineerde koppel aan 
het langste eind. 

Ruud van Kilsdonk, met zijn 31 
jaar de ‘junior’ in het gezelschap, 
speelde met Marlie Fransen een 
sterke mix en sleepten daarmee 
het tweede punt binnen. Al zo’n 
25 jaar spelen Ton Slaets en Arne 
van de Wijdeven met elkaar en 

vaak zijn zij met hun herendubbel 
succesvol geweest op toernooien 
en in de competitie. Zo ook tegen 
de Eindhovense heren. Nadat 
Marlie Fransen met Monika Slaets 
het damesdubbel helaas aan de 
tegenstanders moest laten gaan, 
stond Mixed met 3-1 voor na de 
dubbels. Met nog vier enkelspelen 
te gaan was de winst nog niet 
binnen. Toch wist het team twee 
singles naar zich toe te trekken 
en daarmee een 5-3 eindstand te 
realiseren. 

Zeer tevreden verhuizen de 
badmintonners dan ook naar 
de nieuwe sportkantine van de 

sporthal op Suytkade in Helmond. 
Een gigantische kantine die je beter 
kunt omschrijven als restaurant. 
De medewerkers waren duidelijk 
nog niet gewend aan de gezellige 
badmintonners die naast een 
lekker drankje ook bijna allemaal 
een schaaltje gemengde hapjes 
bestellen. Spitsuur in de keuken, 
maar niet minder gezellig aan tafel. 
Tevreden maakt Mixed 2 zich op 
voor de volgende wedstrijd tegen 
Dommelen. 

Voor meer uitslagen en informatie 
kijk op www.bcmixed.nl of 
www.facebook.com/bcmixed

Van rechts naar links: Monika, Maridy, Arne en Marlie.

Vaandelteam Badminton Club Lieshout � er op kop

Boukje van der Werf presteerde goed in 
de afgelopen competitiewedstrijden van 
BCL-1/BouwCenter Swinkels

handbal Seniorenteams Handbalvereniging 
Bedo grijpen naast de punten

Beek en Donk - Op zondag 27 oktober 
moesten de dames van Bedo het 
opnemen tegen MHV in Mill. De 
dames van Bedo begonnen goed en 
forceerden de openingstreffer. In het 
vervolg waren beide teams aan elkaar 
gewaagd en werd er gerust met  een 
7-8 voorsprong. 

De start van de tweede helft direct fel 
en scherp, waardoor het van beide 
kanten weer gelijk op liep. In de tweede 
helft van de tweede helft liet Bedo 
veel kansen liggen waardoor MHV 
3 goals uitliep. Uiteindelijk kregen de 
dames van Bedo 2x een tijdstraf van 
2 minuten waardoor ze nog maar 
met z’n vieren in het veld stonden. 
MHV wist dit echter niet te benutten. 
Ondanks dat de dames van Bedo tot 
het eind doorzetten, eindigde het in 
een 16-12 overwinning voor MHV.

Behalve Dames 1 moesten ook de 
overige seniorenteams de punten bij 
de tegenstander laten. Heren 2 en 
Dames 2 verloren nipt. Heren 4 had 
een schitterende comeback nadat 
ze aan het begin van de tweede 
helft opeens met acht goals achter 
stonden. Via een eindspurt werd 
het verschil nog teruggebracht tot 
drie doelpunten. Heren 1 redde de 
eer van de senioren dit weekend. 
Tegenstander Oktopus uit Eindhoven 
had er weinig tegenin te brengen.

Aanstaand weekend spelen alle teams 
thuis in D’n Ekker, alleen de Jongens 
B-jeugd speelt uit. Zij reizen af naar 
Bladel.

Bedo zoekt versterking, vooral bij 
de jeugd. 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.

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

APK keuring, reparatie en
onderhoud
Haal + breng service 
binnen Laarbeek

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
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MooiLaarbeekkrant
handboogschieten Krijgsman Soranus start met 

regiowedstrijden

Handboogvereniging Strijd in Vrede werkt naar 
Laarbeekse Kampioenschappen toe

Nederlaag voor Krijgsman Soranus

Uitslag 10e en 11e wedstrijd Ganzenwinkeltoernooi

Lieshout - Afgelopen week werd 
in regioverband weer begonnen 
met de 25m 1-pijl wedstrijden. 
In een cyclus van 7 wedstrijden 
worden voor zowel de teams als 
individueel de regiokampioenen 
bepaald. Voor deze eerste 
wedstrijd moest Krijgsman 
Soranus naar Neerkant.

Het eerste team, uitkomend in de 
Ereklasse, kwam tot een totaal van 
1095 punten en een gemiddelde 
van 219. Voor de Ereklasse is dat 
aan de magere kant. Het tweede 

team uitkomend in klasse D zette 
met een totaal van 928 punten 
een gemiddelde neer van 186, wat 
voor die klasse een goed resultaat 
is.

Beste recurveschutter was Willem 
Bekx met 226 punten terwijl 
Arjan van den Heuvel met 224 
punten een nieuw persoonlijk 
record schoot. Twan v.d. Kruijs 
die op persoonlijke titel in de 
compoundklasse uitkomt eindigde 
op een totaal van 235 punten.

De persoonlijke uitslagen:
Recurve: Willem Bekx 226; Ad 
Endevoets 225; Arjan v/d Heuvel 
224; Jolanda v/d Kruijs 222; Rik 
v/d Westerlo 212; Paul v/d Broek 
210; Maarten v/d Elsen 199; Theo 
v/d Laar 186; Martien v/d Graef 
185; Stephan Wijffelaars 165; Rita 
Endevoets 155; Toos v/d Graef 
131; Nelly v/d Laar 108.

Compound: Twan v.d.Kruijs 235

Beek en Donk - Zaterdag 19 oktober 
reisden de schutters van Strijd 
in Vrede af naar Griendtsveen, 
waar gestreden werd op 
toernooi  ‘De Griendtsveense 
Pijl’. Jochem Wiering liet zien in 
vorm te zijn voor de Laarbeekse 
Kampioenschappen evenals 
Mark Kanters, die met recurve 
een persoonlijk record schoot 
van 237 punten. De vorm lijkt er 
bij sommigen te zijn. Nu is het 
afwachten hoe de schutters er 
mentaal voor staan. 

Uitslag De Griendtsveense Pijl
Compound:
Jochem Wiering 236, Theo de 
Jong 232, Manou de Jong 230 en 
Louis van de Zanden 227.

Recurve:
Mark Kanters 237, Henk Caris 221, 
André Goedemans 220, Antoon 
Leenders 218,
Martien van Deurzen 202, Wim 
van den Eijnden 197, Wim van de 
Kerkhof 196 en
Henk Leenders 191.

Ganzenwinkeltoernooi
Donderdagavond ging Strijd in 
Vrede op bezoek bij de Eendracht 
in Aarle-Rixtel voor het 50e van 

Ganzenwinkeltoernooi. Onze 
schutters kwamen niet alleen voor 
de punten of die 50e keer, maar 
ook voor een kijkje in het nieuwe 
onderkomen van de Eendracht, 
dat ondanks het nog niet af is, 
er erg goed uitziet. Hier kan de 
komende jaren op een prettige 
manier worden geschoten.

Prettig schieten was het schijnbaar 
voor de compounders want ze 
wilden elkaar niets toegeven. Dat 
resulteerde in drie keer de score 
van 235. Maar 235 was niet 
genoeg om Jochem Wiering met 
237 te 
verslaan.

Uitslag Ganzenwinkeltoernooi
Compound:
Jochem Wiering 237, Theo de 
Jong 235, Maikel van de Kerkhof 
235, Stefan Kouwenberg 235,
Manou de Jong 228, Louis van de 
Zanden 209, Frans Coppens 192 
en Mariëlle van de Boogaard 188.

Recurve:
Bas van den Berg 234, Anndré 
Goedemans 221, Henk Caris 212, 
Rita Segers 210, 
Wim van den Eijnden 202, Henk 
Leenders 197, Wim van de Kerkhof 

194, Martien van Deurzen 192,
Auke Segers 176 en Daniel van 
Neerven 114.

Eerste regiowedstrijd 25m1pijl
Op zaterdag 26 oktober was Strijd 
in Vrede samen met Neerlandia 
te gast bij Haagse Rozenknop in 
Helmond. Een goede generale voor 
de Laarbeekse Kampioenschappen 
van 2 november. Wie is er eigenlijk 
in vorm? Na 25 pijlen was er de 
conclusie dat er ‘geen pijl op te 
trekken’ was. Gezien de scores 
leek het immers, op een enkele 
uitzondering na, dat velen ‘de weg 
kwijt waren’ naar het geel.

Uitslag eerste regiowedstrijd
Compound:
Maikel van de kerkhof 232, Louis 
van de Zanden 222 en Manou de 
Jong 206.

Recurve:
Wietse Aarden 218, Henk Caris 
216, Wim van de Kerkhof 206, 
André Goedemans 206, 
Antoon Leenders 199, Rita Segers 
196, Henk Leenders 185, Wim van 
den Eijnden 184, 
Martien van Deurzen 180 en Auke 
Segers 168.

Lieshout – Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus nam 
zaterdag 26 oktober deel aan 
het door De Eendracht Aarle-
Rixtel georganiseerde van 
Ganzenwinkeltoernooi.

Voor aanvang diende per schutter 
het aantal te schieten punten 
opgegeven te worden wat na 
de geschoten 25 pijlen werd 

vergeleken met het werkelijke 
resultaat. Er rollen dan altijd 
plussen en minnen uit, zo ook in 
dit geval. Krijgsman Soranus moest 
genoegen nemen met een negatief 
resultaat van 44 punten.

Beste schutter van de avond was 
Ad Endevoets met 233 punten. De 
grootste verrassing aan Lieshoutse 
zijde was Maarten v/d Elsen 

die met 217 punten een nieuw 
persoonlijk record schoot.

Uitslag: 
Ad Endevoets 233, Maarten v/d 
Elsen 217, Willem Bekx 217,
Paul v/d Broek 213, Theo v/d 
Laar 210, Rik v/d Westerlo 205, 
Stefhan Wijffelaars 151, Nelly v/d 
Laar 135, Rita Endevoets 118.

Aarle-Rixtel - De 10e wedstrijd van 
het 50e van Ganzenwinkeltoernooi 
werd verschoten op donderdag 
24 oktober. Op bezoek kwam 
Handboogvereniging Strijd in Vrede 
uit Beek en Donk. Het werd een 
gezellige en vooral drukke avond 
waarbij goede resultaten werden 
behaald. 

Strijd in Vrede was met 19 schutters 
opgekomen en zij gaven vooraf aan 
4062 punten te gaan schieten. Het 
werden er 3933 doordat met name 
2 schutters hun avond niet hadden. 
Daardoor werd er een negatief 
resultaat van -129 punten behaald. 

Hoogste schutter van de avond werd 
J. Wiering van Strijd in Vrede met 237 
punten. Toon van Hoof werd met 228 
punten de hoogste schutter van de 
Eendracht.

Uitslag schutters de Eendracht:
1. Toon van hoof                      228

2. Walter Jansen            214
3. Geert v. Ganzenwinkel               204
4. Paul v. Bakel                         196
5. Michiel Verbakel                   183
6. Frans Soontjens                    171
7. Martien v.d. Graef           149
8. Jo Maas            138
9. Gerrie van Hoof     126 (hs)
10. Jorrit v.d. Kerkhof       92 (hs)
11. Harrie Moors                       71 (hs)

Zaterdagavond 26 oktober werd 
de 11e wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi verschoten. 
Hiervoor waren een 9-tal schutters 
van Handboogvereniging Krijgsman 
Soranus uit Lieshout naar de doel 
in Aarle-Rixtel gekomen. Zij gaven 
vooraf aan dat ze 1753 punten zouden 
gaan schieten maar ook hier werd het 
resultaat negatief beïnvloed doordat 
één van de schutters een mindere dag 
had. Het werden uiteindelijk 1699 
punten. Een negatief resultaat van -54 
punten. 

Hoogste schutter van de avond werd 
A. Endevoets met 233 punten. De 
schutters van de Eendracht hadden een 
goede avond. Tot het einde toe bleef 
het daar spannend wie de hoogste 
score zou halen. Het werd wederom 
Toon van Hoof, maar de onderlinge 
verschillen worden steeds kleiner.

Uitslag schutters de Eendracht:
1. Toon van hoof                       231
2. Erwin Wijnhoven           229
3. Frank Schepers                         226
4. Walter Jansen            219
5. Jo Maas                 179
6. Martien v.d. Graef           173
7. Arno Donkers            159
8. Gerrie van Hoof     131 (hs)
9. Harrie Moors                        94 (hs)

De 12e wedstrijd van het 50e 
van Ganzenwinkeltoernooi zal 
plaatsvinden op zaterdag 2 november, 
aanvang 20.00 uur. HBV Oude Roem 
Handhaven uit Someren komt dan op 
bezoek. 

Beek en Donk - Een mooie en 
gemakkelijke manier om samen of 
alleen op een andere plek te gaan 
wandelen is zoeken op internet 
(nswandeltochten.nl) naar een 
passende tocht of gebied die u 
aantrekkelijk vindt. Deze is te ook te 
downloaden in een gps-versie.

Vanaf 50 stations in Nederland zijn 
NS wandeltochten in verschillende 
afstanden. De wandeltocht loopt 
van het ene station naar het andere 
en zijn altijd goed onderhouden en 
gepeilde routes.  Mocht je een NS 
route wandelen neem dan altijd de 
uitgeprinte route mee. Veel routes 
maken gebruik van diverse stukken 
LAW routes, men moet dus weten 
wanneer er een overgang is van de 
ene naar de andere. 

Mari Vereijken is afgelopen zondag, 
samen met Riet v/d Linden, afgereisd 
naar station Dieren waar zij gestart 
zijn met de NS route Laag Soeren. 
Deze tocht loopt samen met delen 
van het Trekvogelpad en Maarten van 
Rossumpad en heeft een lengte van 
20 km. Vanuit station Dieren liepen 
zij door het oude jachtgebied van 
de Oranjes. Een bosgebied met veel 
prachtige lanen, ooit aangelegd door 
Stadhouder Willem II in 1647. Op de 
Carolina berg komen maar liefst 14 
lanen bij elkaar met veel prachtige 
herfstkleuren. Door dit gebied lopen 
zo’n  60 beken en sprengen. De 

meeste sprengen zijn tussen 1600 
en 1800 gegraven speciaal voor de 
vele watermolens, die er ooit hebben 
gestaan. 

Ook wandelden zij  uiteraard ook 
door Laag Soeren. Een plaats die 
zo gezond was dat hier in 1848 het 
eerste Nederlandse kuuroord werd 
geopend. En dan sta je midden in 
de bossen ineens voor een spoorlijn, 
die al in 1848 werd aangelegd 
voor het vervoer van hout. Nu nog 
steeds in gebruik bij de Veluwse 
stoomtrein maatschappij. Later liepen 
zij over het jaagpad langs het 32 
km lange Apeldoorns kanaal, dat in 
1815 met de hand werd gegraven. 
Later wandelden  ze via wat kleine 
gehuchtjes, waar zij werden overvallen 
door een fikse regenbui zodat ze bij 
een huis even onder de overkapping 
gingen staan.  Zij stonden er net 
en de bewoner knoopte door het 
raam een gesprekje met hen aan. Ze 
kregen uitleg over zijn snelle ligfiets. 
Na een paar minuten was het droog 
en gingen zij weer verder en werden 
verrast door een dubbele regenboog 
zo sterk van kleur als je ze maar zelden 
ziet. Na nog wat kunst te hebben 
aanschouwd bij een riante villa, liepen 
zij via een prachtig fietspad door 
de akkers naar de eindbestemming 
station Brummen en reisden met de 
trein weer relaxed naar het mooie 
Laarbeek. Wandelen is meer dan 
alleen je voeten verplaatsen.

wandelen Wandelen met de NS

“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

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

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

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 31 oktober 
Open Laarbeekse 
biljartkampioenschappen t/m 2 nov.
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Vrijdag 1 november 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Uitreiking Laarbeekse 
Complimenten 
20.00 uur, Buurthuis Mariahout

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

Natuurwerkdag
9:00, Torrenven, Mariahout

Natuurwerkdag  IVN 
Laarbeek en Bakel
9.00 uur, Grotelse Heide vanaf 
Beekse Peeldijk nabij Grotels Hof

Inloopmiddag testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

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

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

Prinsenbal
20.30 uur, De Couwenbergh/de 
Vrienden, Aarle-Rixtel

Zondag 3 november 
18e Veldtoertocht ATB-ers 
en veldrijders
9.00 uur, KPJ-gebouw, 
Beek en Donk

Garagesale - opbrengst voor st. 
Be-More
10.00 uur, Termeerstraat 4-6 en 8 
te Aarle Rixtel

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

Duvelscross
11.00 uur, Duvelsberg, Lieshout

Ekkerfestival
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal Gele Kielen
14.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Live muziek met de band RockSoc
17.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Donderdag 7 november 
Film: ‘En op ‘n Goede Dag’
20.00 uur, Jeugdcentrum Cendra, 
Aarle-Rixtel

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

Zaterdag 9 november 
Bierartikelen ruilbeurs
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café

Vogelshow Vogelvereniging 
Laarbeek
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

80-jarig bestaan 
De Concurrent Lieshout
17.00 uur, Heuvel 6, Lieshout

Prinsenbal CV de Heikneuters 
Mariahout
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 10 november 
Veldtoertocht
9.00 uur, Sportpark de Hut 
Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging 
Laarbeek
10.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

IVN wandeling de Biezen
10.00 uur, Boswachterswoning 
tussen Peeldijk/Asdonkseweg, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal 
CV de Heikneuters Mariahout
14.00 uur, Buurthuis Mariahout

Dinsdag 12 november 
4e film Filmcyclus: ‘Solas’
13.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Vrijdag 15 november 
&RG Teens en &RG PLUS 
Handboogschieten
20.00 uur, Krijgsman Soranus, 
Lieshout

Zaterdag 16 november 
Sinterklaas intocht Beek en Donk
14.00 uur, bij ‘de Donkse Brug’, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek

Prinsenbal de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek

Concert O&U i.s.m. 
Gildenbondsharmonie Boxtel
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Zondag 17 november 
Sinterklaas intocht Aarle-Rixtel
13.00 uur, Passantenhaven, 
Aarle-Rixtel

34e Bavaria-veldrit Lieshout
11.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Intocht Sinterklaas Lieshout
11.30 uur, De Heuvel, Lieshout

Koopzondag Van Schijndel 
Anteak. Shop in Shop event, met 
div. ondernemers
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Woensdag 20 november 
Ladies Night
19.00 uur, Tuincentrum De Biezen, 
Beek en Donk

Vrijdag 22 november 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 23 november 
Dienstenveiling georganiseerd 
door Korfbalclub Flamingo’s
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Beek en Donk

PopQuiz
19.00 uur, ParkPaviljoen, 
Muziektuin Beek en Donk

Concert Muziekvereniging 
‘Muzikale’ en OJO-Orkest 
Harmonie De Goede Hoop
20.15 uur, MFC De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Prinsenbekendmaking met de 
Foute Vinylshow
20.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

PLUS DISCO voor Laarbeekse 
tieners voortgezetonderwijs
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout


